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WAKIL PRESIDEN
REPUBLIKINDONESIA

KATAPENGANTAR
Assatamu'alaikum \Varahmatullahi Wabarakatuh
Tujuan dad pengembangan kegiatan ekonomidan keuangan suatu negara adalah adalah
untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu. diperlukan sistem ekonomiyang dapat melibatkan seluruh

lapisan masyarakat (/nc/asian)tanpa terkecuali. Adanya pilihan piranti ekonomi dan keuangan
Syariah semakin membuka kesempatan bagimasyarakat yang ingin menerapkan prinsip Syariah

dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan. Dengan semakin banyaknya masyarakat
yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan keuangan akan memberikan dampak yang positif
bagiupaya memperkuat ketahananekonomi nacional.
Sebagai negara yang menganut dua/ economysystem. pengembangan ekonomi dan

keuanganSyariah di Indonesiajuga hams disinergikandengan ekonomi dan keuangan
konvensional. Selain itu, visi pengembangan ekonomidan keuangan Syariah hams ditempatkan

sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasionat bagi masyarakat. Sehingga. ekonomi
dan keuangan Syariah bukan merupakan hal yang eksklusif tapemerjadikanya bersifat universal

sesuai dengan prinsip Rahmotan/// ;4/omA. Pilihanyang rational adalah pilihan yang
memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik dalam merDalankan aktivitas

kesehariannya.termasuk aktivitas ekonomi. Hal ini bertujuan untuk merdadikan ekonomi dan

keuangan Syariah sebagai bagian integral dad kehidupan masyarakat Indonesia. tanpa
memandang perbedaan yang ada.
Indonesiamemiliki modal yang besar dalam mengembangkan ekonomidan keuangan
Syariah. Sebagai negara dengan

populasi keempat terbesar di dunia dan mayoritas

berpenduduk muslim. perkembangan ekonomidan keuangan Syariahterus meningkat dengan
dukungan politik yang kuat dad pimpinan tertingginegara. Dukungan pimpinan tertingginegara
antara lain diwujudkan dengan adanya penguatan kelembagaan Komite Nacional Ekonomi dan
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Keuangan Syariah (KNEES)yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020.

KNEKSdipimpin langsung oleh Bapak Presiden selaku Ketua. dan jaya diberi tugas sebagai
\X/akil Ketua sekaligus Ketua Harian. Selaku Ketua Harian KNEKS jaya memimpin langsung
upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang difokuskan kepada 4 (empat) hal
yaitu: (i) pengembangan dan perluasan industri produk halal; (2) pengembangan dan perluasan
ndustri keuangan Syariah; (3) pengembangan dan perluasan dana social Syariah melalui zakat.
nfak sedekah dan wakaf (ZISWAF)dan penguatan peron Institusi Keuangan Mikro Syariah; serra

(4) pengembangandan perluasan kegiatan usaha Syariah melalui penumbuhan dan
peningkatan kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala UMMM.

Empat hal yang disebutkan diatas. seluruhnya merupakan upaya untuk meningkatkan
peran ekonomi dan keuangan Syariahuntuk memperkuat ekonominasional dan meningkatkan

kesejahteraanmasyarakat.Upaya pengembanganindustri halal dilakukan dalam rangka
mengoptimalkan

peran Indonesia sebagai produsen halal di pasar dunia. sementara

pengembangan industri keuangan syariah dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya industri

keuangan Syariahyang kokoh dan memiliki reputasi international. SelarUutnyapengembangan
dana social syariah seperti zakat. infak sedekah dan wakaf (ZIS\X/AF)serta pengembangan
kepasitas pelaku usaha syariah skala UMMM diharapkan dapat berkontribusi bagi penguatan
ketahananekonomi masyarakat.
jaya gembira karena visi dan agenda pengembangan ekonomidan keuangan Syariah
sebagaimanayang sayajelaskan sebelumnya telah tertuang dalam rencana dan program Kerja
KNEES2020-2024. Oleh karena itu. selaku Ketua Harian KNEES jaya mengharapkan komitmen

dan keda keras kita semua. terutama dad setiap anggota KNEKSyang didukung penuh
Manajemen Eksekutif KNEES.untuk mendukung rencana dan program keda KNEKS2020-2024

ni. jaya mengharapkan seluruh program keda ini dapat terlaksana dengan baik sebagai
Langkahuntuk mewujudkan ata-Gila besar kita merjadikan ekonomi dan keuanganSyariah
sebagaisarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

\Xfassalamu'alaikum Warahmatultahi

\X/abarakatuh

Jakarta. December 2020
WAKIL PRESIDENREPUBLICINDONESIA

K.H.Ma'ruf Amin
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SAMBUTAN
Sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, Islam hadir di tengah masyarakat
dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan/keluarga, dan harta manusia.
Prinsip-prinsip yang disebut Maqashid Syariah ini sangat sejalan dengan programprogram kesejahteraan sosial dan kebijakan ekonomi pembangunan yang dijalankan
Pemerintah saat ini, dan juga sejalan dengan tata kelola kesejahteraan dunia yang
dituangkan dalam SDGs. Ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat universal dan
inklusif diharapkan dapat merealisasikan kesejahteraan umat melalui penerapan
prinsip-prinsip Maqashid Syariah ini.
Pemerintah sangat berkomitmen dalam mendorong sektor ekonomi dan
keuangan syariah di Indonesia, yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung
oleh Bapak Presiden RI sebagai Ketua, yang berfokus untuk mengembangkan
ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi sehingga mampu lebih
mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan capaian yang
menggembirakan. Hal ini ditandai dengan pengakuan berbagai lembaga internasional
terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Indonesia
berhasil melompat ke peringkat kedua dalam Islamic Finance Development Report
tahun 2020 dari sebelumnya peringkat keempat pada 2019. Ini adalah pertama kalinya
Indonesia duduk di peringkat tiga besar sejak laporan ini pertama kali dirilis pada 2012
lalu. Laporan ini mempertimbangkan lima indikator, yaitu quantitative development,
knowledge, governance, corporate social responsibility, dan awareness. Laporan ini
secara khusus menyebutkan bahwa lompatan ini terjadi disebabkan oleh tingginya
jumlah penyedia layanan pendidikan bidang ekonomi syariah, tingginya jumlah riset
bidang ekonomi syariah, serta tertatanya perencanaan pengembangan ekonomi
syariah melalui Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia yang
diperkenalkan oleh KNEKS. Selain itu, laporan The State of Global Islamic Economy
yang dirilis Dinar Standard pada November 2020 lalu menyatakan bahwa Indonesia
berada di posisi empat, naik dari posisi lima pada 2019 dan posisi sepuluh pada 2018.
Laporan ini mengukur lima indikator yaitu Islamic Finance, halal food, muslim-friendly
travel, modest fashion, media and recreation, dan pharma and cosmetics.

Momentum perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut perlu
dilanjutkan melalui agenda kebijakan yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar manfaat
implementasi ekonomi syariah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat.
Oleh sebab itu, implementasi ekonomi dan keuangan syariah tersebut harus bersifat
inklusif. Program Kerja KNEKS 2020-2024 diharapkan mampu mendukung
percepatan, perluasan, dan pendalaman pengembangan ekonomi dan keuangan
Syariah dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Saya mengharapkan
peran serta setiap anggota KNEKS dalam menindaklanjuti Program Kerja tersebut
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
Jakarta, Januari 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sri Mulyani Indrawati

I. Pendahuluan
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1.1. Visi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia
Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan merupakan
anggota negara-negara G20. Banyak yang memperkirakan bahwa Indonesia akan masuk
dalam kelompok 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Masyarakat
muslim Indonesia merupakan bagian dari kelas menengah yang perkembangan kemampuan
ekonominya sangat cepat dan dinamis. Mereka membutuhkan pilihan produk, jasa, dan keuangan
yang sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Disamping itu kebutuhan akan produk halal
merupakan bagian dari gaya hidup kelas menengah muslim yang dinamis tadi.
Dengan kondisi demikian, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemimpin dunia dalam
pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah baik dalam sektor industri halal maupun
sektor keuangan Syariah. Dalam konteks produk halal, Indonesia selayaknya menjadi market
leader, bukan hanya sebagai target pasar. Dalam konteks keuangan Syariah, kita harus
mendorong industri keuangan Syariah Indonesia menjadi pemain global dengan reputasi
internasional yang memiliki kredibilitas, serta menjadi pilihan bagi masyarakat.
Pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah diarahkan sebagai salah satu pilar untuk
memperkuat ketahanan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah harus tidak
seharusnya bertentangan dengan kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional. Kita hidup
dalam negara yang menganut dual economy system, sehingga perkembangan ekonomi Syariah
dan konvensional harus saling bersinergi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, dalam mendorong pengembangan ekonomi dan juga keuangan Syariah, kita
harus berpegang pada visi pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang
meletakkannya sebagai sebuah pilihan yang rasional bagi masyarakat. Pilihan yang rasional
adalah pilihan yang memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik dalam menjalankan
aktivitas kesehariannya termasuk aktivitas ekonomi. Sebagai sebuah pilihan yang rasional, ativitas
ekonomi dan produk keuangan Syariah dapat menjadi gaya hidup bagi semua orang. Sehingga,
ekonomi dan keuangan Syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya inklusif
dan bersifat universal sesuai dengan prinsip Rahmatan lil ’Alamin.
Sebagai contoh, makanan yang bersertifikat halal seharusnya dipilih oleh seluruh masyarakat,
bukan hanya karena kehalalannya. Tetapi dipilih karena makanan tersebut merupakan makanan
yang berkualitas, enak rasanya, sehat, bergizi, dan thoyyib. Demikian juga dengan barang dan
jasa halal, dipilih karena kualitas dan keunggulannya, bukan sekedar label halal yang direkatkan
pada produk tersebut. Dengan demikian produk halal, baik barang maupun jasa, menjadi inklusif
untuk seluruh masyarakat.
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1.2. Kondisi Ekonomi Syariah Indonesia
Peran ekonomi syariah Indonesia saat ini berpotensi menjadi sebagai sumber pertumbuhan
ekonomi baru. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam lima tahun terakhir kinerja ekonomi
syariah domestik, antara lain makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah
muslim, terus menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan PDB secara umum.
Potensi pertumbuhan ekonomi Syariah juga akan semakin besar seiring dengan prospek
konsumsi masyarakat muslim dunia di berbagai sektor industri halal.
Masyarakat Indonesia juga merupakan konsumen sektor halal terbesar di dunia. Masyarakat
Indonesia merupakan urutan ke-5 dunia dalam pengeluaran untuk pariwisata halal, urutan ke-3
dalam pengeluaran untuk busana muslim, serta urutan ke-6 dalam pengeluaran berkaitan dengan
kesehatan dan farmasi halal. Dengan fakta-fakta tersebut, ditambah dengan dukungan pimpinan
tertinggi negara, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi
dan keuangan Syariah terbesar di dunia.
Terlepas dari besarnya pengeluaran masyarakat Indonesia dalam membelanjakan produk
halal, saat ini kita lebih banyak menjadi konsumen, bukan produsen, apalagi menjadi
eksportir produk halal. Untuk itu, Salah satu bidang yang harus kita dorong adalah
membangunan industri produk halal karena pasar produk halal domestik yang sangat besar.
Selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, kita perlu juga mengambil peran
dalam perdagangan produk halal global. Pasar global memiliki potensi yang sangat besar. Pada
tahun 2017, produk pasar halal dunia mencapai 2,1 Triliun US Dollar dan akan berkembang terus
menjadi 3 Triliun US Dollar pada tahun 2023.
Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor
kita yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia. Berdasarkan laporan Global
Islamic Economic Report tahun 2019, Brazil merupakan eksportir produk makanan dan minuman
halal, termasuk daging sapi dan unggas, nomor satu dunia dengan nilai 5,5 Miliar US Dollar yang
disusul oleh Australia dengan nilai 2,4 Miliar US Dollar. Pada tahun 2018, Indonesia sendiri telah
membelanjakan 214 Miliar US Dollar khusus untuk produk makanan dan minuman halal, atau
mencapai 10% dari pangsa produk halal dunia, dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan
dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya.
Potensi produk halal lain adalah dalam bidang modest fashion, seperti hijab dan pakaian muslim
lain. Saat ini modest fashion semakin digemari sehingga brand-brand fashion besar juga ikut
memproduksi hijab dan pakaian. The State of Global Islamic Economy Report 2018/2019 mencatat
bahwa hingga 270 miliar US Dollar dibelanjakan muslim diseluruh dunia untuk modest fashion
pada tahun 2017. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 361 miliar US Dollar pada tahun
2023. Hal ini tentu merupakan peluang bagi Indonesia baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
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Dengan perkembangan yang ada produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat
Indonesia tersebut harus dapat diproduksi dan dihasilkan sendiri oleh Indonesia. Target
kedepannya kita dapat menjadi produsen untuk pasar domestik dan sekaligus eksportir produkproduk halal untuk pasar halal dunia.

1.3. Kondisi Keuangan Syariah Indonesia
Saat ini kita memiliki momentum yang baik dalam pengembangan keuangan Syariah.
Industri keuangan Syariah kita terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Berbagai peringkat peringkat internasional internasional juga menunjukkan indikasi yang sama.
Pada bulan Oktober 2019 Indonesia meraih peringkat pertama pada Global Islamic Finance Report
2019/2020. Satu bulan berselang di bulan November 2019, Indonesia kembali meraih peningkatan
signifikan dari peringkat 10 menjadi peringkat 4 di Islamic Finance Development Indicator dan
peningkatan pun terjadi dari peringkat 10 menjadi peringkat 5 di The State of Global Islamic
Economy Index. Perbaikan peringkat ini melengkapi penghargaan yang di raih Indonesia pada
bulan Februari 2019 yaitu menjadi peringkat pertama Global Muslim Travel Index.
Gambar 1.1. Peringkat Indonesia di Beberapa Indeks Ekonomi Syariah di Tingkat Global

Namun demikian, pengembangan keuangan Syariah masih jauh dibandingkan dengan
potensinya. Pada tahun 2019, market share keuangan Syariah di Indonesia, termasuk Perbankan
dan Asuransi, baru mencapai 8,6%. Sedangkan khusus untuk Perbankan Syariah bahkan baru
mencapai 5,6%. Oleh karena itu, kita tentu perlu terus mendorong agar keuangan Syariah dapat
terus berkembang dan mencapai potensinya.
Jika dilihat dari pangsa pembiayaan sesuai prinsip syariah terdapat indikasi bahwa masih
terdapat gap yang cukup lebar antara kebutuhan usaha syariah dengan sumber
pembiayaan syariahnya. Sumber pembiayaan ekonomi ini tidak terbatas pada sektor keuangan
komersial, namun juga mencakup keuangan sosial syariah (zakat, infak, sedekah dan wakaf)
sebagai alternatif pembiayaan sesuai dengan prinsip penggunaannya. Penggunaan dana sosial
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syariah, seperti

zakat, jika dioptimalkan sesuai dengan prinsip penggunaannya dapat

mengakselerasi pemecahan permasalahan struktural seperti kemiskinan sebagai mana terlihat
dalam grafik di bawah ini. Pemanfaatan dana atau aset sosial syariah lainnya seperti wakaf dapat
dioptimalkan secara produktif dalam bentuk fasilitas sosial atau proyek pembangunan yang
terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.
Selain gap pembiayaan, kita masih menghadapi tantantang terkait tingkat Literasi
Keuangan Syariah yang masih relatif rendah. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia tentang
tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia tahun 2019 baru mencapai 16,3% dari skala 100%.
Sedangkan menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 tingkat literasi keuangan syariah
baru mencapai 8,93%, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1%. Indeks
ini mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang ekonomi dan keuangan Syariah di tanah air. Hal ini sangat penting karena pemahaman
masyarakat yang baik terhadap keuangan Syariah akan sangat menentukan seberapa besar
penerimaan masyarakat terhadap keuangan Syariah itu sendiri. Kita tidak bisa berasumsi bahwa
sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, keuangan Syariah akan berkembang
dengan sendirinya.
Pengembangan industri keuangan Syariah di Indonesia, juga harus disertai dengan
peningkatan kapasitas SDM pengelola serta penguatan sistem tata kelola dalam
pengelolaan keuangan sosial Syariah. Penerapan sistem tata kelola yang baik

yang baik

diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri keuangan Syariah selain untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.
Industri keuangan Syariah juga perlu meningkatkan inovasi produk untuk meningkatkan inklusi
dan melakukan perluasan layanan keuangan syariah, dengan menggunakan basis teknologi
digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta terutama dalam menjangkau mereka
yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Selain itu, eksposur industri
keuangan Syariah perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan awareness terhadap produkproduk dan industri keuangan Syariah. Upaya-upaya tersebut jika dilakukan secara konsisten, saya
harapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

1.4. Tindak Lanjut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
di Indonesia
Berbagai faktor positif yang mendukung ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia
memberikan modal yang lebih besar bagi kelanjutan pengembanganya. Dengan
memperhatikan visi pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah, penguatan kelembagaan
ekonomi dan keuangan Syariah melalui KNEKS, serta 4 (empat) fokus pengembangan ekonomi
dan keuangan Syariah, memberikan arah yang lebih jelas bagi kelanjutan pengembangan
ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

9

Lebih lanjut, arah pengembangan juga semakin tegas dengan adanya Masterplan Ekonomi
Syariah (MEKSI) yang fokus pada pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau yang
dikenal dengan industri halal. Presiden Republik Indonesia selaku Ketua KNKS meluncurkan
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) pada tahun 14 Mei 2019 sebagai referensi
pengembangan ekonomi syariah untuk mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Makmur dan
Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia”. MEKSI memiliki visi
mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia dan berfokus penguatan ekonomi
syariah melalui pengembangan rantai nilai industri halal, peningkatan efektivitas kelembagaan,
dan penguatan infrastruktur pendukung.
Dalam MEKSI, terdapat tiga pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan ekonomi
syariah: rantai nilai halal, efektivitas kelembagaan, dan penguatan infrastruktur. Secara
umum, terdapat empat strategi utama untuk mencapai visi tersebut, yakni: (1) penguatan rantai
nilai halal yang terdiri atas industri makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, media, rekreasi,
industri farmasi dan kosmetika, serta industri energi terbarukan; (2) penguatan keuangan syariah;
(3) penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan (4) penguatan ekonomi digital.
Gambar 1.2. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

10

Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 semakin memperkuat dan
memberikan konteks yang lebih besar terhadap MEKSI. Dalam kondisi yang lebih strategis,
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan secara terintegrasi untuk
mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari
Presiden, selaku ketua KNEKS yang menyatakan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan
Syariah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan
perkembangan sektor riil.
Dengan demikian, fokus pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia akan
senantiasa tercakup pada pada 4 (empat) hal utama yaitu (1) pengembangan industri
produk halal, (2) pengembangan industri keuangan syariah, (3) optimalisasi zakat, infak
sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan penguatan peran Institusi Keuangan Mikro Syariah, dan
(4) penumbuhan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala UMKM.

1.5. Transformasi KNKS menjadi KNEKS
Salah satu implikasi penting dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 adalah
perluasan cakupan pengembangan dari hanya keuangan Syariah menjadi ekonomi dan
keuangan Syariah. Dengan demikian, secara kelembagaan, Komite Nasional Keuangan
Syariah (KNKS) juga mengalami perluasan cakupan menjadi Komite Nasional Keuangan dan
Ekonomi Syariah (KNEKS).
Sejarah terbentuknya kelembagaan ekonomi dan keuangan Syariah dimulai pada tahun 2015
sebagai tindak lanjut dari Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang
disusun oleh Pemerintah Indonesia. Salah amanah dari MAKSI adalah pembentukan Komite
Nasional Keuangan Syariah (KNKS), sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
syariah nasional, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016.
Dalam melaksanakan tugasnya, KNKS dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan
dibantu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua, serta Dewan
Pengarah dan Manajemen Eksekutif. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Komite Nasional
Keuangan Syariah (KNKS) berstatus lembaga non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah untuk
mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka
mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Dengan terbitnya Peraturan Perpres 28 Tahun 2020 pada tanggal 10 Februari 2020, struktur
kelembagaan, yang telah menjadi KNEKS, diperkuat dengan menetapkan Wakil Presiden
sebagai Wakil Ketua dan Ketua Harian serta Menteri Keuangan sebagai Sekretaris. Dalam
struktur KNEKS yang baru, juga terdapat perluasan keanggotaan KNEKS yang bertujuan untuk
meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk pengembangan ekonomi dan
keuangan Syariah.
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Gambar 1.3. Struktur Kelembagaan KNEKS

Sejak struktur kelembagaan masih berbentuk KNKS, salah satu unsur dalam kelembagaan,
yaitu Manajemen Eksekutif, telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawab yang
dibebankan kepadanya.

Sejak awal 2019 Manajemen Eksekutif telah menetapkan 10

Program Utama sebagai Quick Wins dan telah melakukan berbagai kegiatan sebagai hasil
dari koordinasi dan kolaborasi dengan Dewan Pengarah dan berbagai stakeholders terkait.
Selain itu pula, KNKS memfinalisasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia sehingga pada tanggal
14 Mei 2019 diluncurkan oleh Presiden selaku Ketua KNKS didampingi oleh Menteri PPN selaku
sekretaris, Ketua Umum MUI dan Menko Perekonomian. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara,
Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan pimpinan OJK (OJK).
Transformasi dari KNKS menjadi KNEKS merupakan wujud komitmen dari pimpinan
tertinggi. KNEKS yang dipimpin Presiden, serta sehari-harinya dikoordinir langsung oleh Wakil
Presiden KNEKS dengan berisikan portofolio pemerintahan dan lembaga negara yang memadai,
secara institusi merupakan representasi dari pemerintah Indonesia, dalam misi pengembangan
ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

1.6. Rencana Implementasi Ekonomi Syariah Indonesia
Di penghujung tahun 2019, penyusunan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi
Syariah Indonesia 2020-2024 telah diselesaikan dengan melibatkan lebih dari 300
Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Asosiasi dan pemangku
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kepentingan lainnya. Secara umum, dokumen Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi
Syariah Indonesia 2020-2024 mencakup tema strategis, key performance indicators (KPI), dan
rincian inisiatif strategis yang dituangkan dalam project charters pengembangan ekonomi syariah
Indonesia meliputi lima bidang strategis: 1) Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal,
2) Inovasi Produk, Pendalaman Pasar dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah,
3) Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah, 4) Hubungan
Eksternal, Promosi dan Hukum, 5) Pendidikan dan Riset Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ilustrasi
sebagai berikut.
Gambar 1.4. Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024

Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024 juga
dilengkapi milestone key initiatives periode 2020 – 2024. Milestone rencana implementasi
pengembangan ekonomi Syariah Indonesia merupakan gambaran implementasi dan pencapaian
inisiatif strategis pengembangan ekonomi syariah yang dirinci ke dalam periode 5 tahun selama
2020-2024. Milestone ini diharapkan menjadi panduan komprehensif dan terintegrasi yang dapat
digunakan oleh pemangku kepentingan, Kementerian, dan Lembaga terkait dalam implementasi
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terdapat 28 milestones key initiatives yang
merupakan inisiatif utama, prioritas, dan quick win berdasarkan pendekatan prioritas dari sisi
manfaat dan kompleksitas. Seluruh milestone key initiatives merupakan inisiatif utama yang
mewakili total 47 inisiatif strategis, 15 tema strategis, dan 22 key performance indicators (KPI) yang
tercantum dalam rencana implementasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.
Milestone key initiatives tersebut merefleksikan implementasi empat pilar utama MEKSI
yaitu penguatan halal value chain, keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital yang
kemudian dikembangkan menjadi lima fokus utama rencana implementasi pengembangan
ekonomi syariah. Milestone rencana implementasi ekonomi syariah mencakup pelaksanaan
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inisiatif dari masing-masing fokus utama yaitu bidang pengembangan ekonomi syariah dan
industri halal, bidang inovasi produk, pendalaman pasar dan pengembangan infrastruktur sistem
keuangan syariah, bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan dan keuangan mikro syariah,
bidang hubungan eksternal, promosi dan hukum, serta bidang pendidikan dan riset ekonomi dan
bisnis Islam. Baik MEKSI, dan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah 2020-2024
memiliki tujuan yang sama, yaitu agar tercipta suatu panduan yang sistematis, terukur, konsisten,
dan dapat dijalankan secara efektif dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
dari berbagai macam aspek. Hasil analisis dan identifikasi dari MEKSI selanjutnya menjadi acuan
dalam menyusun rencana kerja yang lebih detil untuk memudahkan realisasi inisiatif strategis agar
berjalan sesuai dengan arah prioritas pembangunan nasional.

1.7. Rencana dan Program Kerja KNEKS 2020-2024
Meskipun perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam beberapa dekade terakhir
ini terus menunjukkan peningkatan, masih terdapat jarak yang cukup lebar dengan potensi
ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Sebagai pilar utama dalam memperkuat
ketahanan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Masih diperlukan
kerja keras untuk mencapai visi pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Upaya untuk
memastikan ekonomi dan keuangan Syariah menjadi pilihan rasional dan inklusif masih
merupakan pekerjaan rumah besar.
Pemerintah melalui KNKS, dan kemudian KNEKS, telah menyiapkan berbagai tools untuk
pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah termasuk Master Plan
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) dan Rencana Implementasi
Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia. Kedua tools tersebut juga telah didukung dengan
penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan Syariah melalui KNEKS.
Anggota KNEKS bersama dengan manajemen eksekutif telah merumuskan dan akan
melaksanakan beberapa program kerja strategis yang tertuang dalam Rencana dan
Program Kerja KNEKS 2020-2024. Rencana dan program kerja tersebut, mengacu pada Perpres
no. 28 tahun 2020 yang meliputi: 1) pengembangan produk industri halal, 2) pengembangan
industri keuangan Syariah, 3) pengembangan dana sosial Syariah, dan 4) pengembangan dan
perluasan kegiatan usaha Syariah. Pelaksanaan program kerja tersebut dijalankan dala rangka
mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah
dalam kurun waktu 2020-2024.
Rencana kerja tersebut akan meliputi bebeberapa hal termasuk pengembangan infrastruktur dan
klaster industri halal, mendorong perkembangan standar halal/Halal Assurance System (HAS)
yang komprehensif untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional, serta
peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional.
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Rencana kerja tersebut juga akan menjangkau pengembangan UMKM yang berdaya saing dan
menjadi bagian dari rantai nilai halal global, penciptaan dan penguatan usaha-usaha Syariah baru,
digitalisasi ekonomi Syariah yang mamacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan
ekonomi umat. Optimalisasi peran Pemerintah melalui kebijakan afirmatif untuk industri
keuangan Syariah, penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan Syariah,
serta penguatan kapasitas, tata kelola, dan infrastruktur industri keuangan Syariah juga akan
dilaksanakan.
Untuk dana sosial Syariah dan inklusi keuangan syariah program kerja juga akan meliputi
pengelolaan ZISWAF yang transformatif, peningkatan inklusi keuangan Syariah melalui
optimalisasi jaringan pesantren, penguatan IKMS yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya penguatan SDM ekonomi
Syariah unggul dan berdaya saing global juga akan menjadi prioritas kerja tahun 2020-2024
disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan industri halal,
penguatan regulasi perekonomian Syariah serta peningkatan program literasi ekonomi dan
keuangan Syariah. Program kerja lain yang relevan dengan 4 (empat) fokus pengembangan
ekonomi dan keuangan Syariah sesuai dengan Perpres no. 28 tahun 2020 juga akan dijalankan.
Diperlukan dukungan dari seluruh anggota KNEKS serta pemangku kepentingan lain yang terkait
untuk mewujudkan rencana dan program kerja KNEKS 2020-2024 tersebut. Tetapi dengan
kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden serta peran aktif seluruh anggota KNEKS, rencana
kerja tersebut optimis dapat dicapai.
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Dalam rangka mendorong peran ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan
ekonomi baru Indonesia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah
yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Dengan membentuk ekosistem
ekonomi syariah yang kokoh dari hulu hingga ke hilir, maka para stakeholder serta penggerak
ekonomi syariah tersebut diharapkan dapat memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk
meningkatkan proses bisnis baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini juga penting
untuk merangsang munculnya inovasi dan motivasi para pelaku ekonomi tersebut
Elemen yang membentuk ekosistem ekonomi syariah, seperti ditunjukkan gambar 2.1,
terdapat pada interaksi 2 blok utama, yaitu sisi supply (penawaran) dan sisi demand
(permintaan), yang didukung oleh elemen pada blok infrastruktur ekosistem. Sisi supply
merupakan blok besar berisi para pelaku industri yang berasal dari berbagai sektor perekonomian.
Sedangkan sisi demand, baik yang berasal dari domestik maupun global, menggambarkan
kebutuhan produk yang dihasilkan dari industri. Blok infrastruktur ekosistem berfungsi untuk
memfasilitasi dan mendukung aktivitas yang dilakukan pada blok utama.
Terdapat 4 kelompok pelaku ekonomi yang membentuk blok sisi penawaran produk dan
jasa ekonomi syariah, yaitu klaster industri halal, klaster keuangan komersil, klaster
keuangan sosial, dan klaster komunitas. Interaksi pada sisi penawaran merepresentasikan
dukungan kuat aktivitas industri pada sektor rill yang berasal dari sektor-sektor industri pada
klaster keuangan komersil maupun keuangan sosial, termasuk partisipasi komunitas ekonomi
syariah. Karena itu, pengembangan sektor keuangan syariah harus selaras dengan kebutuhan
penguatan sektor riil, terutama industri halal dan usaha-usaha syariah agar tercipta sinergi yang
berkelanjutan.
Industri halal merupakan bagian terpenting dalam ekosistem ekonomi Syariah yang
diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap neraca perdagangan dengan
menghadirkan produk-produk halal yang berdaya saing secara nasional dan global. Potensi
luar biasa pada industri halal perlu dipetakan dan disinergikan dengan usaha-usaha syariah
sehingga mendorong keterlibatan lembaga keuangan syariah yang lebih kuat. Sektor-sektor
industri halal yang menjadi prioritas adalah makanan dan minuman halal, fesyen muslim,
pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal. Industri lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikategorikan sebagai bisnis syariah.
Dalam pengembangan industri halal diperlukan infrastruktur pendukung seperti kawasan
industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, dan sarana infrastruktur pendukung
lainnya, untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses
produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan halal. Hal
ini dapat berdampak pada kemudahan proses sertifikasi halal sehingga memberikan hasil pada
peningkatan kapasitas industri dalam menghasilkan produk halal bernilai tambah tinggi,
meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, menarik investasi, dan meningkatkan kontribusi
produk halal Indonesia dalam perdagangan global.
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Gambar 2.1. Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah
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Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan ekonomi, baik usaha dengan skala ultra mikro
hingga perusahaan besar, semua sektor pada industri halal memiliki aktivitas rantai pasok
yang serupa, yaitu mulai dari input, produksi, distribusi hingga penjualan dan pemasaran.
Perbedaannya terletak pada jumlah entitas yang terlibat dalam rantai pasok dan kompleksitas
aktivitasnya. Untuk usaha ultra mikro atau mikro, seluruh aktivitas rantai pasok dilakukan oleh
orang yang sama, yang juga pemilik dari usaha tersebut. Semakin besar skala usahanya, aktivitas
rantai pasok dilakukan oleh unit-unit yang berbeda dengan kompleksitas yang lebih tinggi.
Secara umum, klaster keuangan komersial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor
perbankan, sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Ketiga sektor ini saling
mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan
pembiayaan kepada pelaku usaha yang ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM
hingga pembiayaan infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional.
Sumber dana dari keuangan komersial yang perlu lebih dioptimalkan berasal dari investor
global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH, BP Jamsostek, dan Taspen.
Sedangkan potensi lainnya yang selama ini telah ada seperti investor ritel yang membeli saham,
sukuk atau reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan
dan deposito tetap perlu dijaga sambil meningkatkan edukasi dan literasi atas produk-produk
yang ada.
Selain keuangan komersil, dukungan keuangan sosial yang berasal dari Zakat, Infak,
Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) juga menjadi klaster industri yang sama pentingnya.
Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (mustahik) dijaga tingkat konsumsinya
dengan bantuan dari dana zakat, infak dan sedekah, sehingga meskipun penghasilannya nihil,
mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dalam Islam, telah diatur syarat dan
ketentuan mengenai zakat dan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan dana tersebut (asnaf
zakat). Salah satu peran zakat adalah menjaga tingkat konsumsi nasional. Mobilisasi dana zakat
dari muzakki untuk disalurkan ke mustahik dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada
di tingkat daerah hingga nasional. Instrumen keuangan sosial syariah lainnya adalah wakaf, yang
merupakan aset/dana abadi dengan penerima manfaatnya lebih luas dari asnaf zakat. Lembaga
Nadzir atau pengelola wakaf bertugas untuk menghimpun dana wakaf, mengelola aset/dana
wakaf tersebut dan menyalurkan manfaatnya kepada penerima manfaat sesuai mandat dari wakif.
Dalam pelaksanaanya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) biasanya dilayani oleh
lembaga keuangan seperti BMT dan BPRS. Untuk skala yang lebih besar, kebutuhan
pengelolaan keuangannya akan dilayani oleh bank umum Syariah maupun unit usaha Syariah
suatu Bank. Usaha menengah dan korporasi dapat dilayani oleh bank Syariah untuk kebutuhan
permodalan dan pembiayaannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mencari pendanaan
melalui penerbitan sukuk atau IPO dapat dibantu oleh perusahaan sekuritas.
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Dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan perlindungan atas risiko yang
dapat dialami perusahaan ataupun karyawan dan nasabahnya, sehingga mereka
membutuhkan produk asuransi Syariah, mulai dari asuransi kerugian, asuransi kebakaran,
asuransi

untuk

kendaraan

operasional

ataupun

asuransi

Kesehatan

untuk

para

karyawannya. Selain perlindungan, pelaku usaha juga membutuhkan cash management dalam
mengelola arus kas usaha. Penggunaan cash management dan digital payment yang disediakan
oleh Lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank sangat berperan dalam aktivitas
operasional pelaku usaha.
Keuangan komersial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor perbankan, sektor pasar
modal dan sektor keuangan non-bank. Ketiga sektor ini saling mendukung dan berperan dalam
pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha yang
ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM hingga pembiayaan infrastruktur yang
termasuk proyek strategis nasional. Sumber dana dari keuangan komersial dapat berasal dari
investor global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH, BP Jamsostek, dan Taspen,
serta berasal dari investor ritel yang membeli saham, sukuk atau reksadana serta masyarakat yang
menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
Industri halal merupakan bagian terpenting dalam ekosistem ekonomi Syariah yang
diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap neraca perdagangan dengan
menghadirkan produk-produk halal yang berdaya saing secara nasional dan global. Potensi
luar biasa pada industri halal perlu dipetakan dan disinergikan dengan usaha-usaha Syariah
sehingga mendorong keterlibatan lembaga keuangan Syariah yang lebih kuat. Sektor-sektor
industri halal yang menjadi prioritas adalah makanan & minuman halal, fesyen muslim, pariwisata
ramah muslim, farmasi & kosmetik halal, serta media & rekreasi halal. Industri lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip Syariah dikategorikan sebagai bisnis Syariah.
Dalam ekosistem ekonomi Syariah, interaksi antar industri halal maupun industri keuangan
Syariah dengan komunitas tidak dapat dipisahkan. Komunitas menjadi elemen penting dalam
ekosistem, dimana komunitas dapat berperan penting sebagai pelaku industri, sebagai
konsumen, sebagai tempat pertukaran informasi dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat
dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.
Elemen-elemen utama dalam ekosistem ini diharapkan tumbuh bersama dan saling
mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan Syariah
dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Untuk dapat berkembang dengan
baik, elemen-elemen utama ini perlu didukung oleh ekosistem pendukung seperti Sumber Daya
Manusia yang handal, Riset & Penembangan yang berkualitas, Regulasi yang progresif dan tidak
tumpeng tindih, serta teknologi digital yang mumpuni. Sedangkan dari sisi permintaan, perlu
dilakukan literasi yang masif serta perlindungan konsumen yang memadai. Peran aktif dari
masing-masing elemen dalam ekosistem akan saling mendukung dan menghasilkan
pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah yang efisien, kompetitif dan sustainable.
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Dalam rangka mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan
keuangan Syariah, maka fokus utama program kerja KNEKS sesuai dengan Perpres no. 28
tahun 2020 meliputi: 1) pengembangan produk industri halal, 2) pengembangan industri
keuangan Syariah, 3) pengembangan dana sosial Syariah, dan 4) pengembangan dan perluasan
kegiatan usaha Syariah. Anggota KNEKS bersama dengan manajemen eksekutif telah
merumuskan dan akan melaksanakan beberapa program kerja strategis yang meliputi tapi tidak
terbatas pada:
1.

Pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal.

2.

Berkembangnya standar halal/Halal Assurance System (HAS) yang komprehensif untuk
mendukung percepatan industri produk halal nasional.

3.

Peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional.

4.

Pengembangan UMKM yang berdaya saing dan menjadi bagian dari rantai nilai halal
global.

5.

Penciptaan dan penguatan usaha-usaha Syariah baru.

6.

Digitalisasi ekonomi Syariah yang mamacu pertumbuhan usaha dan peningkatan
ketahanan ekonomi umat.

7.

Optimalisasi peran Pemerintah melalui kebijakan afirmatif untuk industri keuangan
Syariah.

8.

Penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan Syariah.

9.

Penguatan kapasitas, tata kelola, dan infrastruktur industri keuangan Syariah.

10.

Pengelolaan ZISWAF yang transformatif.

11.

Peningkatan inklusi keuangan Syariah melalui optimalisasi jaringan pesantren.

12.

Penguatan IKMS yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat berpenghasilan rendah.

13.

Penguatan SDM ekonomi Syariah unggul dan berdaya saing global.

14.

Peningkatan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan industri halal

15.

Penguatan regulasi perekonomian Syariah

16.

Peningkatan program literasi ekonomi dan keuangan Syariah.

Keseluruhan program kerja strategis di atas akan dijabarkan lebih detail pada Bab selanjutnya.
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3.1. Latar Belakang
Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Pencapaian
Indonesia dalam peringkat indeks ekonomi Syariah global telah menempati peringkat ke-5 pada
Global Islamic Economy Indicator 2019/2020, naik 5 peringkat dari tahun sebelumnya. Namun,
untuk sektor-sektor utama industri halal, seperti makanan halal, media & rekresi halal dan farmasi
& kosmetik halal, Indonesia belum masuk dalam peringkat 10 besar. Sementara untuk 2 sektor
utama lainnya seperti Muslim-friendly travel dan modest fashion Indonesia sudah masuk ke dalam
peringkat 4 besar.
Ekonomi syariah, khususnya industri halal, memiliki potensi yang sangat besar sebagai
alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Permintaan muslim dunia terhadap
ekonomi syariah dan industri halal pun meningkat setiap tahunnya. Data dari the State of Global
Islamic Economy Report 2019/2020 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen muslim untuk
makanan dan minuman halal, farmasi halal, pariwisata dan gaya hidup halal diproyeksikan bisa
mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024. Belum lagi permintaan yang akan meningkat seiring
bertambahnya penduduk muslim dunia setiap tahunnya, diperkirakan penduduk muslim akan
mencapai 2,2 milliar orang pada tahun 2030.
Gambar 3.1. Peringkat Industri Halal Indonesia dalam Global Islamic Economy Report

Sumber: diolah dari The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020

Konsumsi produk halal oleh masyarakat Indonesia khususnya sektor makanan halal pada
tahun 2018 adalah sebesar USD 173 Milyar dan menjadikan Indonesia sebagai konsumen
terbesar di dunia untuk sektor ini. Demikian juga untuk sektor utama lain, seperti muslim
friendly travel, modest fashion, farmasi halal dan kosmetik halal. Indonesia mengeluarkan sebesar
USD 11 Milyar untuk sektor muslim friendly travel yang menempati peringkat 5 di dunia. Pada
sektor modest fashion, Indonesia merupakan konsumen no. 3 di dunia dengan total konsumsi
sebesar USD 21 Milyar. Sedangkan untuk sektor farmasi halal dan kosmetik halal, konsumsi
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Indonesia secara berurutan berada di peringkat 4 dan 2 dengan total pengeluaran sebesar USD 5
Milyar dan USD 4 Milyar.
Indonesia memang merupakan salah satu pasar ekonomi syariah yang memiliki konsumen
muslim yang melimpah, tetapi Indonesia belum masuk ke dalam negara pengekspor
produk pangan halal terbesar di dunia. Padahal ini merupakan peluang yang bisa
meningkatkan kinerja industri tanah air. Belum lagi industri halal pada sektor-sektor lain seperti
pariwisata, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik, serta media dan rekreasi. Untuk itu peran
Indonesia dalam kancah industri halal global perlu terus dioptimalkan, dengan segala potensi di
dalam negeri yang ada dan dengan kolaborasi serta sinergi antar para pemangku kepentingan
agar tujuan menjadi pusat ekonomi syariah global bisa tercapai.
Di tengah kondisi pandemi saat ini, industri Halal juga terkena dampak yang cukup
signifikan. Industri perhotelan mengalami penurunan omzet sebesar 25% hingga 50% termasuk
muslim friendly tourism1. Begitu juga industri fashion muslim mengalami penurunan penjualan
sampai 30%2. Sementara itu, transaksi mobile banking Syariah meningkat sampai 86%, dan
transaksi e-commerce meningkat hingga 400%, terutama harga bahan pokok di e-commerce
meningkat sampai 18,82%3. Dalam menghadapi pandemi ini, pelaku usaha telah melakukan
optimalisasi dan pivot bisnis guna menjawab perubahan pola konsumsi masyarakat khususnya
masyarakat muslim yang cenderung bergeser untuk mengkonsumsi kebutuhan primer dan
kesehatan.

3.2. Tujuan
Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja industri tanah air,
pengembangan industri produk halal secara spesifik telah tertuang dalam RPJMN 2019-2024 dan
masterplan ekonomi syariah Indonesia (MEKSI). Dalam rangka menjadikan Industri halal menjadi
salah satu penopang perekonomian nasional dan menjadikan Indonesia sebagai global hub
industri halal, maka fokus utama pengembangan Industri Produk Halal Indonesia untuk tahun
2020-2024 adalah sebagai berikut:
•

Pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal sebagai kontributor penting
ekonomi nasional.

•

Berkembangnya standar halal/Halal Assurance System (HAS) yang komprehensif
untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional.

•

Peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di
sektor-sektor unggulan.

1

Survei PHRI dan Horwath HTL, BPP PHR

2

Dikutip Riamiranda dalam Detik.com April 2020
3
ADA Analytics, April 2020
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Dengan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, pengembangan infrastruktur dan cluster
industri halal diperlukan sebagai faktor penyokong industri produk halal untuk mengoptimalkan
peran industri halal sebagai kontributor penting ekonomi nasional. Pengembangan infrastruktur
fisik industri halal dikembangkan dalam rangka penguatan rantai nilai halal domestik maupun
secara global.
Selain itu, sebagai bagian dari strategi pengembangan rantai nilai halal, pengembangan standar
halal/Halal Assurance System (HAS) yang komprehensif sebagai infrastruktur non fisik, perlu
dilakukan untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional, terutama untuk sektorsektor utama industri halal. Dengan adanya fokus pengembangan infrastruktur industri halal baik
fisik maupun non fisik diharapkan peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca
perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan dapat tercapai.
Gambar 3.2. Fokus Pengembangan dan Tujuan Utama Industri Produk Halal 2020-2024

Ketiga fokus pengembangan strategis di bidang industri produk halal tersebut kemudian
diturunkan menjadi 8 (delapan) program kerja yang menjadi prioritas selama periode 2020-2024
dalam rangka mempercepat, memperluas dan memajukan industri produk halal di Indonesia.

3.3. Deskripsi Program Kerja
Merujuk pada fokus utama pengembangan industri produk halal dalam rangka menjadikan
industri halal menjadi penopang perekonomian nasional dan menjadikan Indonesia sebagai
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global halal hub, maka disusunlah program nasional pengembangan industri produk halal
sebagaimana berikut.

3.3.1. Pembangunan Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH)
Terwujudnya suatu zona Industri atau Kawasan Industri Halal dimana
sebagian atau seluruh kawasan tersebut dirancang dengan sistem dan
fasilitas lengkap yang terintegrasi beserta sistem jaminan halal dalam
keseluruhan proses & supply chain-nya merupakan suatu langkah yang
penting & strategis untuk mendorong pengembangan industri halal. Hal ini
perlu diwujudkan dalam rangka meningkatkan, mempercepat, dan memperkuat
pertumbuhan industri dan produk halal nasional guna memenuhi kebutuhan
dalam negeri dan kebutuhan ekspor yang mampu bersaing dalam pasar halal
global.
Kementerian

Perindustrian

telah

mengeluarkan

Peraturan

Menteri

Perindustrian (Permenperin) No. 17 tahun 2020 tentang ”Tata Cara
Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan
Industri Halal” untuk memberikan panduan bagi para pengelola kawasan
industri. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bisa memacu para pengelola
kawasan industri yang akan bergerak disektor produk halal untuk segera
memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk
memberikan kemudahan bagi kegiatan para pelaku industri dalam melakukan
proses produksinya, termasuk kemudahan proses sertifikasi halal di dalamnya.
Terdapat 103 kawasan industri yang sudah beroperasi di Indonesia, yang
tersebar sebanyak 58 kawasan di Pulau Jawa, 33 kawasan di Pulau Sumatera,
8 kawasan di Pulau Kalimantan, dan 4 kawasan di Pulau Sulawesi. Dari jumlah
tersebut, sampai saat ini sudah ada 7 pengelola kawasan industri yang berminat
untuk mengembangkan zona halal dalam kawasannya, yaitu Modern Cikande di
Banten, Safe N Lock di Sidoarjo Jawa Timur, Bintan Inti & Batamindo di Kep. Riau,
JIEP di Pulo Gadung DKI Jakarta, Surya Borneo Industri di Kalimantan Barat, serta
KIMA di Sulawesi Selatan. Tidak tertutup kemungkinan banyak pengelola
kawasan industri lainnya yang berminat untuk membentuk kawasan industri Halal
di wilayahnya. Namun setidaknya, terwujudnya minimal 5 Kawasan Industri Halal
yang bisa beroperasi di Indonesia dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024
merupakan target yang sudah sangat baik untuk dicapai.
Tujuan dari program ini adalah memberikan kemudahan bagi kegiatan
industri dalam melakukan proses secara efektif dan efisien yang terintegrasi
dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan halal. Selain itu
pembentukan KIH dapat menjadi showcase bagi produk halal kawasan, menarik
investor untuk pengembangan industri maupun pengembangan Kawasan
26

Industri Halal itu sendiri, dimana semua hal tersebut akan mempercepat
pertumbuhan serta kapasitas industri dan produksi produk halal nasional yang
bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri serta bersaing dalam pasar global,
yang pada akhirnya memberikan kontribusi besar bagi pendapatan nasional dan
pendapatan asli daerah dimana kawasan industri itu berada.

3.3.2. Sertifikasi Halal Produk Ekspor dan Halal Traceability
Program sertifikasi halal produk ekspor dan halal traceability adalah
serangkaian upaya untuk mendorong kewajiban sertifikasi halal untuk
produk

ekspor

dari

Indonesia

dan

menginisiasi

terciptanya

halal

traceability global yang dimulai dari Indonesia. Program ini merupakan salah
satu dari program utama penguatan rantai nilai halal dan ekonomi digital yang
tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
Sertifikasi halal produk ekspor dan halal traceability merupakan hal yang
penting dan fundamental untuk pengembangan industri produk halal
indonesia. Sertifikasi halal produk ekspor dapat meningkatkan permintaan
produk Indonesia di negara-negara tujuan ekspor, terutama pada negara tujuan
yang memiliki penduduk muslim. Hal ini tentu akan berujung pada meningkatnya
kontribusi produk ekspor pada neraca perdagangan dan perekonomian
Indonesia. Ekspor produk halal yang merupakan produk jadi sendiri belum
menjadi komoditas unggulan ekspor indonesia. Bank Indonesia, dalam Laporan
Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019, menyatakan bahwa ekspor bahan dan
produk halal masih dominasi oleh komoditas minyak dan lemak dari hewan dan
tumbuhan dengan pangsanya yang mencapai 56% dari total ekspor. Besarnya
angka ini pun disumbangkan dari kontribusi palm oil beserta produk turunannya.
Saat ini, proses halal traceability masih dilakukan secara manual dan belum
memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga memakan banyak
waktu dan tenaga. Halal traceability merupakan inti dari proses sertifikasi halal,
di mana semua produk yang akan disertifikasi perlu ditelusuri satu per satu
kehalalan bahan-bahannya. Adanya pengembangan sistem halal traceability
akan meningkatkan kredibilitas produk-produk halal dari Indonesia. Hal ini
tentunya akan meningkatkan rasa aman konsumen dalam negeri dan luar negeri
dalam mengonsumsi produk-produk dari Indonesia. Sistem halal traceability
yang sudah terdigitalisasi akan membantu konsumen dalam memeriksa
kehalalan suatu produk yang ingin dikonsumsi sehingga hilang keraguan dalam
diri mereka. Tidak hanya itu, produsen atau pelaku usaha lainnya serta lembaga
yang berwenang untuk melakukan sertifikasi dan pengawasan produk halal akan
sangat terbantu dengan sistem halal traceability ini karena seluruh data bahanbahan dapat diandalkan sehingga proses penelurusuran suplai dan bahan baku
akan berlangsung secara efektif dan efisien.
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Program sertifikasi halal produk ekspor dan halal traceability bertujuan
untuk menjadikan produk halal Indonesia sebagai global pereferences
dalam perdagangan global. Tersedianya kemudahan penulusuran produk halal
diharapkan dapat memberikan nilai tambah produk-produk halal dari Indonesia
yang beredar dalam pasar domestik dan global melalui transparansi informasi
yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh stakeholders termasuk auditor
halal.

3.3.3. Pengembangan Halal Hub Port (Laut dan Udara)
Dalam rangka mewujudkan rantai nilai halal yang dapat menjamin status
halal suatu produk dari hulu ke hilir, maka semua aspek dalam rantai pasok
perlu dilihat kepatuhannya terhadap sistem jaminan halal. Terbentuknya
Halal Hub Port baik laut, darat maupun udara di Indonesia bertujuan untuk
meningkatkan daya saing produk halal ekspor dalam rangka memenuhi
kebutuhan pasar global khususnya timur tengah dan negara-negara OKI lainnya.
Keberadaan Halal Hub Port juga akan didukung oleh infrastuktur lainnya seperti
jasa logistik halal, gudang penyimpanan halal dan penerapan konsep rantai pasok
halal lainnya. Selain dapat memberikan nilai tambah terhadap produsen,
keberadaan Halal Hub Port juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk halal impor yang masuk kedalam pasar domestik.
Dengan diberlakukannya UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
tahun lalu, keberadaan Halal Hub Port menjadi sangat penting sebagai
bagian dari rantai pasok halal yang memiliki titik kritis untuk menjamin
semua proses pengiriman dari dan ke luar negeri tidak terkontaminasi oleh
bahan-bahan

non-halal,

termasuk

pemuatan,

pengunggahan,

serta

penyimpanan produk halal. Upaya penjagaan kualitas halal dengan memenuhi
standar prosedur tertentu dapat meningkatkan nilai tambah dari produk ekspor
Indonesia karena tidak hanya menjamin dari segi kehalalannya, namun
higienitasnya juga dapat terjaga. Selain itu, pengembangan Halal Hub Port
sejalan dengan fokus RPJMN 2020-2024 yang menggunakan wilayah sebagai
basis integrasi semua sektor guna mendukung pengembangan ekonomi &
pelayanan dasar. Sebagai upaya mendorong konektivitas dan infrastruktur yang
terintegrasi, rencana pendirian Kawasan Industri Halal yang tercantum dalam
RPJMN

perlu

didukung

dengan

kelengkapan

infrastruktur

berupa

pengembangan Halal Hub Port.
Implementasi pembentukan Halal Hub Port secara terintegrasi dengan
rantai pasok halal memerlukan perhatian khusus untuk mendorong semua
pemangku kepentingan agar dapat merealisasikan keluaran dari program
kerja ini. Salah satu tantangan dalam mewujudkan Halal Hub Port adalah
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kebutuhan dan permintaan pasar yang masih kecil sehingga kurang
mendapatkan tanggapan positif dari pelaku usaha termasuk logistik. Penyusunan
regulasi mengenai pembentukan Halal Hub Port termasuk tata kelola, insentif dan
infrastruktur pendukung lainnya diharapkan dapat dikeluarkan oleh K/L terkait,
sehingga dapat menstimulus pelabuhan-pelabuhan lain untuk membangun Halal
Hub Port yang menjadi bagian dari rantai pasok Halal. Halal Hub Port yang
terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas proses logistik yang berdampak pada skala ekonomi yang
lebih baik.

3.3.4. Pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Nasional
Sejak UU JPH no 34 tahun 2014 disahkan, mulai banyak pembahasan
mengenai tumbuhnya Lembaga Pemeriksa Halal baru. Pengaturan LPH dalam
PP 31/2019 sebanyak 13 pasal, mulai Pasal 31 hingga 42. Seperti pihak yang dapat
mendirikan LPH yaitu pemerintah pusat, daerah, dan/atau masyarakat.
Sedangkan masyarakat dimaksud yakni lembaga keagamaan Islam yang telah
berbadan

hukum.

LPH

yang

didirikan

pemerintah

berada

di

kementerian/lembaga, pemerinah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha
milik negara/daerah. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal yang sudah
berjalan lama dan professional saat ini baru satu, yakni LPPOM MUI.
Hingga Maret 2020, Kementerian Agama telah menandatangani 59
perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah
universitas dan lembaga di Indonesia. Kerjasama ini berkaitan dengan Jaminan
Produk Halal (JPH). Dengan terus bertambahya jumlah LPH, dirasa perlu untuk
didirikannya Lembaga Pemeriksa Halal Nasional yang dapat menjembatani
kepentingan pemerintah dan pelaku usaha syariah.
Dengan adanya potensi perkembangan LPH baru dan implementasi dari
sistem jaminan halal, dibutuhkan suatu LPH yang menjadi tolak ukur dari
tata kelola yang baik dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Selain
itu, dibutuhkan LPH yang menjadi identitas nasional Indonesia sebagai wujud
penggunaan sumber daya dalam negeri baik dari infrastruktur maupun sumber
daya manusia. Melalui LPH nasional, diharapkan

tersedia kemudahan

menjangkau masyarakat dan pelaku usaha dalam negeri secara luas yang berjalan
secara professional.

3.3.5. Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
Pengembangan pariwisata ramah muslim merupakan serangkaian upaya
yang dilakukan secara inovatif untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas industri pariwisata ramah muslim Indonesia sehingga Indonesia
bisa menjadi destinasi wisata muslim utama, baik di tingkat nasional
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maupun global. Upaya ini dilakukan melalui dukungan perencanaan dan
kebijakan pemerintah serta kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata ramah
muslim dan pemangku kepentingan terkait.
Sektor pariwisata, termasuk didalamnya kegiatan pariwisata ramah muslim,
berperan

sebagai

kontributor

penting

dalam

pendapatan

devisa,

penyerapan tenaga kerja, serta lokomotif pengembangan usaha dan
infrastruktur di sektor-sektor lain yang berkaitan dengan sektor pariwisata
seiring bertambahnya destinasi wisata dan investasi. Data dari The State of
Global Islamic Economy Report 2019 menunjukkan bahwa industri pariwisata
ramah muslim global memiliki nilai ekonomi, yang dilihat dari nilai spending,
sebesar USD189 triliun pada tahun 2018. Nilai ini dipredikasikan akan tumbuh
sekitar 6,4% sampai dengan tahun 2024, hingga menembus angka USD274
triliun. Dalam GIE ranking 2019, industri pariwisata ramah muslim Indonesia
menempati posisi ke 4 diantara negara-negara yang mengembangkan ekonomi
syariah. Sedangkan dalam Global Muslim Travel Index 2019, Indonesia
dinobatkan sebagai peringkat pertama dari 10 negara yang menjadi destinasi
wisata halal di antara negara-negara OKI. Bank Indonesia, dalam Laporan
Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019, juga menunjukkan bahwa pariwisata ramah
muslim Indonesia terus bertumbuh selama 2015-2019 dengan rata-rata tingkat
pertumbuhan sebesar 6,1%.
Indonesia masih memiliki banyak potensi dalam mengembangkan muslim
friendly travel berbasis digital, sustainable travel, dan fasilitas lainnya yang
mendukung keramahan wisata halal seiring dengan terus bertambahnya
populasi muslim setiap tahunnya. Walaupun demikian, industri pariwisata
ramah muslim Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi. Regulasi yang
menjadi payung dalam penyelenggaraan pariwisata ramah muslim belum
tersedia, infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata ramah muslim masih ada
beberapa yang belum memenuhi standar dan pemanfaatan teknologi di dalam
industri pariwisata ramah muslim pun masih rendah. Program pengembangan
pariwisata ramah muslim diharapkan dapat menopang ketahanan dan penguatan
sektor pariwisata ramah muslim Indonesia sebagai salah satu sektor utama yang
dapat menghidupkan sektor-sektor lain dalam ekosistem industri halal.

3.3.6. Pengembangan Industri Kesehatan Syariah
Pengembangan Industri Kesehatan Syariah syariah merupakan upaya dalam
membangun ekosistem industri halal yang dapat mendorong penguatan
infrastruktur utama industri Kesehatan Syariah, antara lain rumah sakit
syariah dan produk-produk industri farmasi seperti obat-obatan halal,
vaksin halal, dan produk-produk lainnya. Program ini bertujuan untuk
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menciptakan layanan Kesehatan Syariah yang terstandar dan produk-produk
halal dalam industri Kesehatan.
Rumah sakit Islam yang menjadi anggota Majelis Upaya Kesehatan Islam
Seluruh Indonesia (MUKISI) berjumlah sekitar 500 unit, sedangkan jumlah
seluruh rumah sakit di Indonesia saat ini ada sekitar 2.900 unit. Berdasarkan
data MUKISI dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
dari sejumlah rumah sakit tersebut, rumah sakit yang sudah mendapatkan
sertifikasi syariah ada 22 rumah sakit, yang terdiri dari 18 rumah sakit Islam dan
empat rumah sakit milik pemerintah. Sementara itu, ada 65 rumah sakit sedang
dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi syariah.
Konsep Kesehatan Syariah ini sendiri tidak bersifat ekslusif sehingga dalam
perkembangannya dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Penerapan
nilai syariah berpengaruh positif terhadap stabilitas, ketenangan dan kesabaran
sumber daya manusia yang bekerja di institusi Kesehatan seperti rumah sakit
maupun masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan pelayanannya. Industri
Kesehatan Syariah tidak hanya melibatkan institusi penyedia layanan Kesehatan
Syariah seperti rumah sakit namun juga industri penyedia fasilitas seperti alatalat Kesehatan, obat dan farmasi. Dalam praktik penyediaan jasa layanan
Kesehatan Syariah, diperlukan adanya suatu perencanaan yang mengatur standar
dan tata kelola agar sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini pengelolaan rumah
sakit syariah di Indonesia dilaksanakan dengan landasan pedoman dan fatwa
DSN MUI Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit
berdasarkan Prinsip Syariah. Namun dalam industri produk Kesehatan, belum ada
standar halal yang bisa dijadikan rujukan.
Melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada, diperlukan koordinasi dan
sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan terkait untuk dapat
mendorong penguatan infrastruktur utama industri Kesehatan Syariah,
termasuk di dalamnya integrasi fatwa terkait rumah sakit Syariah ke dalam
regulasi penunjang pengembangan industri Kesehatan Syariah dan
pembuatan Halal Assurance System (HAS) untuk produk-produk Kesehatan.
Program ini diharapkan dapat mewujudkan standardisasi layanan Kesehatan
Syariah dan produk industri Kesehatan sehingga tercipta Industri Kesehatan
Syariah Indonesia yang berkualitas tinggi sebagai penopang industri Kesehatan
nasional yang akan berkontribusi pada perekonomian nasional.

3.3.7. Modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal
Program modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan bagian dari
usaha percepatan jaminan produk halal di Indonesia, yang merupakan
amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Program ini
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dilakukan dengan dasar perbaikan infrastruktur dasar dari awal rantai supply
sehingga akan lebih menjamin ketelusuran halal untuk bahan baku daging dari
hulu sampai ke hilir, bagi pengembangan industri yang berbasis atau
menggunakan daging lokal.
Menurut data BPS tahun 2019, terdapat 1331 RPH yang tersebar di seluruh
Indonesia, dengan jumlah terbanyak ada di Jawa Timur sebanyak 202 RPH,
Jawa Barat sebanyak 144 RPH, Jawa Tengah sebanyak 128 RPH, Sulawesi
Selatan sebanyak 92 RPH, dan Sumatera Barat sebanyak 78 RPH. Sementara
itu, kawasan DKI Jakarta memiliki 11 RPH untuk melayani kebutuhan daging lokal
bagi warga ibukota, lalu Banten sebagai kawasan yang dekat dengan ibukota
memiliki 22 RPH. Pelaksanaan proses modernisasi pada RPH yang ada dapat
dilaksanakan secara bertahap dan bisa dimulai, misalnya dari daerah-daerah
dengan produksi daging tertinggi dan juga dari daerah khusus seperti DKI
Jakarta. Untuk produksi daging sapi, data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa
produksi tertinggi adalah Jawa Timur, dengan angka mencapai 99.146 ton.
Kemudian, produksi daging sapi disusul Jawa Barat sebanyak 80.160 ton, Jawa
Tengah sebanyak 65.639 ton, Sulawesi Selatan sebanyak 20.755 ton, dan
Sumatera Barat sebanyak 20 697 ton. Sementara itu, produksi daging sapi DKI
Jakarta sebanyak 16.184 ton diperuntuukkan untuk memenuhi kebutuhan warga
ibukota, sedangkan Banten sebagai daerah tetangga memproduksi 19.896 ton.
Modernisasi RPH dengan penerapan sistem jaminan halal yang baik tentunya
akan semakin menggairahkan kegiatan perekonomian halal karena hal tersebut
dapat mendorong efisiensi RPH dalam penyembelihan dan mempermudah
proses penelusuran halal yang dilakukan baik oleh produsen, distributor, maupun
konsumen.
Keberadaan rumah potong hewan yang terjamin kehalalannya sangat
krusial untuk menjaga kualitas dan keseimbangan ketersediaan pokokpokok kehidupan yakni dengan menjaga ketersediaan pangan yang sehat,
bersih, dan baik bagi masyarakat Indonesia. Kehalalan dan kethoyyiban bahan
baku utama produk yang menggunakan hewan ditentukan dari kualitas
pengelolaan RPH. Diharapkan dengan adanya modernisasi maka aspek kehalalan
akan lebih terjamin, tempat pemotongan akan lebih steril dan higienis dari
kontaminasi apapun, serta bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi
daging halal Indonesia.

3.3.8. Program Pembinaan Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal
Program Pembinaan Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal merupakan
sebuah upaya pemerintah dalam mewujudkan amanah UU No. 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan seluruh produk
(barang dan/atau jasa) yang masuk, beredar dan diperdagangkan di
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Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam hal ini, Program Pembinaan Kesiapan
UMK Menuju Sertifikasi Halal adalah program pre-sertifikasi halal yang bertujuan
untuk membantu usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mempersiapkan usahanya
sampai memenuhi standar halal dan siap untuk melakukan sertifikasi halal. Upaya
ini dilakukan melalui dukungan perencanaan dan kebijakan pemerintah serta
kolaborasi antar pelaku usaha produk halal dan pemangku kepentingan terkait.
Pada tahun 2017, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah
mencapai 62.922.617 unit. Jauh lebih besar dibandingkan usaha besar yang
hanya berjumlah 5.460 unit. Jumlah ini didominasi oleh usaha mikro sebanyak
62 juta (98.7 %), dengan usaha kecil dan menengah sebesar 815 ribu unit atau
hanya 1.3%. UMKM memainkan peranan strategis dalam pembangunan ekonomi
nasional. Selain dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga
berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan data
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memberikan kontribusi
yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60.34%
dari total PDB Nasional. Hal ini menunjukkan tingginya potensi UMKM maupun
pelaku industri skala besar di Indonesia secara umum. Namun demikian, masih
terdapat kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam hal perizinan usaha
maupun

bentuk

sertifikasi

lainnya

sehingga

proses

dalam

menjaga

keberlangsungan bisnis belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam konteks
industri halal, hasil analisis dari BPS menunjukkan bahwa kurang dari 10% UMKM
di Indonesia yang telah bersertifikat halal. Untuk dapat bisa menjalankan amanat
UU JPH tersebut masih banyak pelaku usaha khususnya UMK yang masih belum
memiliki kesiapan finansial dan membutuhkan pembinaan terkait standar halal
produk dan higienitasnya. Pembahasan kemudahan berusaha bagi UMK
termasuk di dalamnya mengenai jaminan produk halal telah masuk dalam materi
pembahasan rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Program Pembinaan Kesiapan
UMK Menuju Sertifikasi Halal diharapkan dapat terintegrasi ke dalam Omnibus
Law sebagai alternatif solusi jaminan produk halal khusus untuk UMK.
Dengan adanya Program Pembinaan Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal
ini diharapkan dapat membantu UMK dalam memenuhi standar halal
produk dan proses produksi halal sehingga siap untuk melakukan sertifikasi
halal. Sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi Program
Pembinaan Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal guna membantu UMK hingga
siap untuk melakukan sertifikasi halal. Harapan kedepannya, hal ini mampu
mendorong pertumbuhan industri halal yang akan berkontribusi pada
perekonomian nasional.
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3.4. Rencana Aksi (Bentuk Dukungan, Timeline & Pemangku
Kepentingan)
Pelaksanaan rencana kerja program nasional pengembangan industri produk halal, dituangkan
dengan pelaksanaan aksi utama, timeline, dan penjelasan pemangku kepentingan terkait.
Pendekatan tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

3.4.1. Pembangunan Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH)
Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan sebagian atau seluruh bagian
kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan
industri yang menghasilkan produk halal. Penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung
diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses
produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan industri halal.
Hal ini dapat berdampak pada kemudahan proses sertifikasi halal sehingga memberikan hasil
pada peningkatan kapasitas industri dalam menghasilkan produk halal bernilai tambah tinggi,
meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, menarik investasi, dan meningkatkan kontribusi
produk halal Indonesia dalam perdagangan global. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan
sinergi antar K/L, pemerintah daerah dan pelaku usaha kawasan dalam membangun zona industri
dan kawasan industri halal guna mendorong pertumbuhan industri halal yang akan berkontribusi
pada perekonomian nasional.
No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Menjadikan pembentukan KIH
sebagai kegiatan prioritas

• Kemen
PPN/Bappenas

dalam sasaran strategis RPJMN
/ RPJMD sebagai komitmen
dan sinergi K/L dalam
membentuk zona industri dan
Kawasan Industri Halal (KIH)
melalui beberapa aktivitas
berikut, namun tidak terbatas
pada:
•

Menyusun pokok-pokok
rencana pembangunan
zona industri dan kawasan
industri halal.
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•

Menetapkan sasaran,
indikator, target capaian
pembangunan zona
industri dan kawasan
industri halal.

Melakukan penyusunan

• BI

Strategi Nasional

• Kemen

Pengembangan Industri Halal

PPN/Bappenas

sebagai pedoman dan
kerangka utama strategi
pembangunan zona industri
dan Kawasan Industri Halal
(KIH) Indonesia yang dapat
digunakan oleh semua
pemangku kepetingan terkait.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyusun regulasi terkait

• Kemenperin

pembentukan KIH yang
mengatur pengelola dan
pelaku bisnis dalam melakukan
aktivitas dalam kawasan
industri halal. Aktivitas ini
meliputi, namun tidak terbatas
pada, identifikasi dan
penyelarasan terkait
penyusunan tata cara
pembentukan KIH serta juga
pengawasan dan pembinaan
terhadap calon pengelola KIH.
Menyusun Standar Halal untuk

• Kemenperin

Kawasan atau Halal Assurance

• BPJPH

System (HAS) KIH sebagai

• MUI

pedoman pengelola dalam
mengembangkan zona industri
dan KIH yang memenuhi
persyaratan industri halal. Hal hal yang perlu dilakukan antara
lain:
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•

Mengidentifikasi dan
menentukan standar
fasilitas dan infrastruktur
yang harus tersedia di
dalam KIH seperti water
treatment plant,
laboratorium, PTSP Cabang,
akses jalan, pelabuhan,
transportasi, dan
pergudangan.

•

Mengawasi kepatuhan KIH
terhadap standar fasilitas
dan infrastruktur industri
halal.

•

Melakukan monitoring dan
evaluasi kesesuaian zona
industri dan KIH dengan
persyaratan industri halal.

Menyusun regulasi kemudahan
berusaha di KIH melalui sistem

• Kemenko
Ekon

pendaftaran yang terintegrasi

• Kemenperin

dengan sistem dari pemangku

• BKPM

kepentingan lain. Aktivitas

• BPOM

yang perlu dilaksanakan antara
lain:
•

Membentuk kelompok
kerja harmonisasi dan
penguatan regulasi terkait
industri halal dan keuangan
Syariah.

•

Mengintegrasikan perizinan
industri halal dengan
pemanfaatan sistem OSS,
BPOM dan sistem jaminan
produk halal untuk usaha
terkait produk halal.

•

Pengembangan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di dalam KIH.
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3.

ANGGARAN
Mendukung pengalokasian

• Kemenkeu

anggaran APBN/APBD sebagai
wujud kebijakan pemerintah
yang diperlukan untuk
mendukung percepatan
pengembangan infrastruktur
dan fasilitas penunjang
pembangunan zona industri
dan kawasan industri halal
khususnya yang berdampak
pada peningkatan konektivitas,
kualitas pengelolaan industri,
dan menarik investasi. Alokasi
APBN / APBD diperlukan untuk
pengembangan infrastruktur
dan fasilitas tersebut namun
tidak terbatas pada:
•

Mengembangkan
infrastruktur jalan raya,
listrik, pelabuhan,
laboratorium, LPH

•

Melakukan digitalisasi
informasi industri halal
(halal traceability system)

•

Menyiapkan SDM terampil

•

Memastikan pengadaan
lahan

4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Menyusun kebijakan

• Kemenperin

kemudahan perizinan terkait
KIH dengan pemanfaatan
teknologi digital/online
maupun pembekalan
pendaftaran dan kesiapan
terhadap pengelola KIH
diantaranya, namun tidak
terbatas pada:
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•

Standar perizinan,
pengelolaan, dan
pengawasan terhadap KIH
skala kecil, menengah, dan
besar.

•

Aplikasi kemudahan
perizinan yang terintegrasi,
real-time, memiliki SLA, dan
trackable.

Mendorong kemudahan

• Kemenperin

perizinan untuk berusaha
dalam KIH dengan mendorong
pengelola menyediakan
pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) dengan melakukan
aktivitas, namun tidak terbatas
pada:
•

Melakukan kajian analisis
layanan yang harus tersedia
pada PTSP Cabang di KIH
seperti: izin usaha, izin edar,
sertifikasi halal dan izin
ekspor. Pada PTSP Cabang
juga tersedia informasi
seperti daftar LPH yang
sudah mendapatkan
persetujuan dari BPJPH.

•

Membentuk PTSP Cabang
atau Kantor Pembantu
Khusus di KIH.

•

Memberikan
pendampingan bagi Pemda
untuk melakukan Kerjasama
pembentukan PTSP Cabang
pada KIH.

Merumuskan insentif pada

• Kemenkeu

pelaku usaha untuk menarik
investor ke KIH, diantaranya
melalui relaksasi komponen
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berikut, namun tidak terbatas
pada:
•

Fasilitas pembebasan Bea
Masuk dan Cukai bahan
pokok untuk produk halal.

•

Keringanan PPh Impor
untuk Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE) dan
Kawasan Berikat (KB)

Melakukan transformasi KIH
yang memiliki performa baik
dan berpotensi untuk menjadi

• Kemenko
Ekon
• Kemenperin

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
melalui aktifitas berikut, namun
tidak terbatas pada:
•

Melakukan koordinasi
dengan Dewan Nasional
KEK terkait pemenuhan
persyaratan dan kriteria
perizinan KEK.

•

Melakukan koordinasi
dengan Pemda setempat
untuk mendapatkan
dukungan dan komitmen
pembentukan KEK di
wilayahnya.

5.

SOSIALISASI
Melakukan kegiatan promosi
KIH kepada calon investor

• Kemenko
Marves

dalam dan luar negeri melalui

• KADIN

event khusus berskala

• Kemenlu

internasional berupa showcase
dan business matching yang
diselenggarakan di dalam
maupun luar negeri.
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Melakukan koordinasi
penanaman modal KIH baik

• Kemenko
Marves

dalam dan luar negeri melalui

• Kemenperin

kegiatan berikut, namun tidak

• KADIN

terbatas pada:

• Kemenlu

•

Melakukan pertukaran
informasi dan data
mengenai persyaratan
investasi (regulasi,
prosedur, kebijakan,
kemudahan) dan profil KIH
(ketersediaan lahan,
kemudahan dan fasilitas)

•

Melakukan advokasi dan
pengawalan investasi
secara langsung terhadap
investor termasuk
penyelesaian masalah.

Melakukan kegiatan diseminasi

• Kemenperin

regulasi dan pedoman terkait
pengembangan KIH melalui
seminar dan forum khusus bagi
pengelola Kawasan Industri.
6.

PEMBINAAN
Membentuk sistem
pengawasan dan pembinaan

• Kemenko
Marves

berkala dapat dilakukan

• Kemenperin

melalui aktivitas berikut,

• KADIN

namun tidak terbatas pada:
•

Mendorong terbentuknya
kerjasama antara sentra
IKM dan KIH.

•

Menyediakan checklist
daftar fasilitas dan
infrastruktur yang harus
tersedia di KIH untuk
menjadi acuan bagi
pengelola KIH.

•

Memastikan kepatuhan
pengelola KIH terhadap
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standar fasilitas dan
infrastruktur bagi pelaku
industri halal.
•

Menyediakan forum
bersama antar KIH untuk
bertukar informasi,
permasalahan dan solusi
untuk pengembangan KIH
kedepannya.

7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Mendorong penyediaan

• Kemenperin

jaringan komunikasi dan

• Kemen BUMN

internet di area KIH yang
memadai untuk mencakup
seluruh wilayah KIH.
Mendorong pembangunan

• Kemenperin

infrastruktur penunjang KIH

• Kemen BUMN

(jalan, pembangkit listrik, port,

• Kemenhub

dll).

3.4.2. Sertifikasi Halal Produk Ekspor dan Halal Traceability
Sertifikasi halal produk ekspor dan halal traceability merupakan hal yang penting untuk
pengembangan industri produk halal indonesia. Sertifikasi halal produk ekspor dapat
meningkatkan permintaan produk Indonesia di negara-negara tujuan ekspor, terutama
pada negara tujuan yang memiliki penduduk muslim. Di sisi yang lain, halal traceability
merupakan inti dari proses sertifikasi halal. Semua produk yang akan disertifikasi perlu ditelusuri
satu per satu kehalalan bahan-bahannya. Adanya pengembangan sistem halal traceability akan
meningkatkan kredibilitas produk-produk halal dari Indonesia, rasa aman konsumen, membantu
produsen dalam mencari suplai, dan membanti lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi
halal serta pengawasan. Berbagai aspek yang difokuskan pada program ini antara lain, perumusan
kebijakan sertifikasi halal produk ekspor dan halal traceability, penyusunan regulasi terkait
sertifikasi halal produk ekspor dan halal traceability, koordinasi dengan K/L terkait, pembangunan
infrastruktur penunjang, digitalisasi informasi, pembentukan teknologi sistem halal traceability,
kerjasama internasional untuk produk halal ekspor, pembinaan sertifikasi halal dan halal
traceability, pemberian insentif bagi eksportir produk halal, serta pembentukan halal trade
representative di negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi antar
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K/L dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun sebuah kebijakan sertifikasi halal produk
ekspor dan membangun sistem halal traceability yang mutakhir.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Mendukung perumusan
sertifikasi halal produk ekspor

• Kemen PPN/
Bappenas

dan pembuatan sistem halal
traceability ke dalam
RPJMN/RPJMD sebagai
komitmen dan sinergi K/L
terkait dalam rangka
meningkatkan daya saing
produk industri halal melalui
aktivitas, namun tidak terbatas
pada penetapan indikator dan
target capaian sertifikasi
produk ekspor dan
pembangunan sistem halal
traceability Nasional.
Menyusun Strategi Nasional

• BI

Pengembangan Industri Halal

• Kemen PPN/

sebagai pedoman dan

Bappenas

kerangka utama strategi
penyelenggaraan program
sertifikasi halal produk ekspor
dan pembangunan sistem
halal traceability yang
dijadikan rujukan semua
pemangku kepetingan yang
terlibat.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyusun regulasi/peraturan

• Kemenperin

terkait sertifikasi halal produk

• BPJPH

ekspor Indonesia yang akan
menjadi ketentuan dasar
pelaksanaan sertifikasi halal
produk ekspor. Regulasi ini
akan dibentuk dalam
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peraturan Menteri maupun
peraturan pendukung lainnya.
Menyusun ketentuan

• Kemendag

pelaksanaan sertifikasi halal

• BPJPH

produk ekspor Indonesia
dalam bentuk turunan
peraturan menteri. Ketentuan
ini berisi beberapa hal terkait,
namun tidak terbatas pada:
•

Mengidentifikasi
persyaratan yang
dibutuhkan untuk
melakukan sertifikasi.

•

Mengatur tata cara dan
pedoman sertifikasi halal
bagi produsen yang ingin
mengekspor produknya.

•

Mengatur proses audit
eksportir yang sudah
memiliki sertifikasi halal.

•

Melakukan pengawasan
dan evaluasi eksportir
produk halal

Menyusun regulasi/peraturan

• Kemendag

terkait halal traceability yang

• Kemenko

akan menjadi ketentuan dasar
pelaksanaan pembangunan
sistem halal traceability

Ekon
• Kemenko
Marves

Nasional. Kegiatan ini akan

• BKPM

mencakup aktivitas berikut,

• BPOM

namun tidak terbatas pada:
•

Melakukan kolaborasi
antar pemangku
kepentingan dalam
penyusunan standar dan
proses bisnis halal
traceability.

•

Menyusun regulasi untuk
pembangunan
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infrastruktur pendukung
sistem halal traceability.
•

Integrasi perizinan industri
halal dengan pemanfaatan
sistem OSS, BPOM dan
sistem jaminan produk
halal untuk proses halal
traceability.

3.

ANGGARAN
Mengalokasikan APBN/APBD

• Kemenkeu

sebagai wujud kebijakan
pemerintah yang diperlukan
untuk mendukung percepatan
sertifikasi halal produk ekspor
dan terwujudnya sistem halal
traceability untuk
meningkatkan daya saing
ekonomi dan produk halal
Indonesia dalam rangka
menaikkan neraca
perdagangan. Alokasi
APBN/APBD digunakan untuk
hal-hal berikut, namun tidak
terbatas pada:
•

Biaya sertifikasi halal
untuk eksportir produk
halal (khusus UMK) yang
memenuhi persyaratan.

•

Digitalisasi informasi
produk halal dengan
sistem halal traceability.

•

Pembangunan
infrastruktur pendukung
sistem halal traceability.

•

Sosialisasi implementasi
sistem halal traceability
kepada pemangku
kepentingan lintas sektor
industri halal.
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4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Memberikan insentif kepada

• Kemenkeu

para eksportir yang
mengekspor produk
bersertifikasi halal. Insentif
tersebut bisa berupa, namun
tidak terbatas pada:
•

Insentif tarif dan non-tarif.

•

Pembinaan ekspor.

•

Subsidi biaya ekspor.

•

Relaksasi PPh

Memberikan insentif kepada

• Kemenkeu

eksportir produk halal yang
membina Usaha Mikro dan
Kecil yang terdaftar dalam
Program Pembinaan Kesiapan
UMK Menuju Sertifikasi Halal.
Insentif bisa berupa, namun
tidak terbatas pada:

5.

•

Insentif tarif dan non-tarif

•

Subsidi biaya pembinaan

•

Subsidi biaya ekspor.

•

Relaksasi PPh

SOSIALISASI
Membentuk halal trade

• Kemendag

representative di negara

• Kemenlu

tujuan ekspor utama produk
halal. halal trade
representative akan
bertanggung jawab, namun
tidak terbatas pada
mengembangkan dan
mengoordinasikan aktivitasaktivitas perdagangan produk
dan komoditas halal
Indonesia di negara tujuan
ekspor.
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Melakukan promosi produk

• Kemendag

halal Indonesia di negara

• Kemenlu

tujuan eskpor/kawasan

• KADIN

regional melalui, namun tidak

• BI

terbatas pada:
•

Promosi melalui event
showcase produk halal.

•

Kerjasama promosi
produk halal antar negara.

Melakukan sinergi antar K/L

• Kemendag

untuk sosialisasi sistem dan

• BPJPH

proses halal tracebility kepada
pelaku usaha, baik eksportir
atau pelaku usaha dalam
negeri sebagai langkah
peningkatan literasi pelaku
usaha dalam industri halal.
Sosialisasi dapat dilakukan
dalam bentuk, namun tidak
terbatas pada:
•

Menyelenggarakan
seminar dan workshop
terkait halal traceability.

•

Membuat materi literasi
halal traceability.

6.

PEMBINAAN
Melakukan kerjasama

• Kemendag

perdagangan produk halal

• BPJPH

internasional dalam bentuk,

• KADIN

namun tidak terbatas pada:

• Kemenlu

•

Standardisasi sertifikat
halal produk untuk
perdagangan produk halal
baik bilateral, regional,
maupun multilateral.

•

Pembinaan sertifikasi halal
bagi eksportir sesuai
dengan negara tujuan
ekspornya.
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Melakukan pembinaan

• Kemendag

kepada pelaku usaha baik

• BPJPH

pelaku usaha dalam negeri

• Kemenko

maupun eksportir terkait

Ekon

sistem dan proses halal
tracebility. Pembinaan yang
dimaksud adalah, namun
tidak terbatas pada:
•

Pengetahuan mengenai
halal tracebility.

•

Prosedur pemeriksaan
dalam halal traceability.

•

Pendataan produk halal
dalam sistem halal
traceability secara digital.

7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Membangun sistem dan
aplikasi halal traceability yang

• Kemenko
Ekon

dikelola oleh Indonesia bagi

• BPJPH

para pelaku industri halal,

• Kemenhub

eksportir, kawasan/zona
industri dan halal hub port
serta end buyer produk halal.

3.4.3. Pengembangan Halal Hub Port (Laut dan Udara)
Implementasi pembentukan Halal Hub Port secara terintegrasi dengan rantai pasok halal
memerlukan perhatian khusus untuk mendorong semua pemangku kepentingan agar
dapat merealisasikan keluaran dari program kerja ini. Salah satu tantangan dalam
mewujudkan Halal Hub Port adalah kebutuhan dan permintaan pasar yang masih kecil sehingga
kurang mendapatkan respon dari pelaku usaha termasuk logistik. Penyusunan regulasi mengenai
pembentukan Halal Hub Port termasuk tata kelola, insentif dan infrastruktur pendukung lainnya
diharapkan dapat dikeluarkan oleh K/L terkait sehingga dapat menstimulus pelabuhan-pelabuhan
lain untuk membangun Halal Hub Port yang menjadi bagian dari rantai pasok halal. Halal Hub
Port yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas proses logistik yang berdampak pada skala ekonomi yang lebih baik.
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No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

Kepentingan

2024

PERENCANAAN
Meingintegrasikan

•

Kemen

pembentukan Halal Hub Port

PPN/

sebagai kegiatan prioritas

Bappenas

dalam sasaran strategis
RPJMN / RPJMD sebagai
komitmen dan sinergi K/L
dalam mendukung
pembentukan membentuk
zona industri dan kawasan
industri halal melalui
beberapa aktivitas berikut
namun tidak terbatas pada:
•

Penyusunan pokok-pokok
pembangunan Halal Hub
Port.

•

Penetapan sasaran,
indikator, target capaian
pembangunan Halal Hub
Port.

Melakukan penyusunan

•

BI

Strategi Nasional

•

Kemen

Pengembangan Industri Halal

PPN/

sebagai pedoman dan

Bappenas

kerangka utama strategi
pembangunan Halal Hub Port
Indonesia sebagai rujukan
semua pemangku kepetingan.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Melakukan penyusunan

•

regulasi terkait pembentukan
Halal Hub Port yang akan

Kemenko
Ekon

•

Kemenhub

mengatur pengelola dan
penyedia jasa logistik dalam
melakukan aktivitas pada
kawasan pelabuhan/bandara.
Aktivitas ini akan meliputi,
namun tidak terbatas pada:
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•

Identifikasi dan
penyelarasan terkait
penyusunan tata cara
pembentukan Halal Hub
Port

•

Analisa pengawasan dan
pembinaan terhadap
pengelola dan logistik
Halal Hub Port.

Menyusun Halal Assurance

•

System (HAS) untuk Halal Hub

Kemenko
Ekon

Port sebagai pedoman

•

BPJPH

pengelola dalam

•

MUI

mengembangkan zona Halal

•

Kemenhub

•

Kemenko

Hub Port yang memenuhi
persyaratan industri halal.
Kegiatan yang perlu dilakukan
antara lain:
•

Identifikasi dan
menentukan standar
fasilitas dan infrastruktur
yang harus tersedia di
dalam Halal Hub Port
seperti; layanan transport,
gudang, cold chain
facilities sesuai standar
halal, layanan
pencucian/pembersihan
kontainer, pembatas fisik
antara produk halal dan
lainnya.

•

Melakukan pengawasan
kepatuhan Halal Hub Port
terhadap standar fasilitas
dan infrastruktur industri
halal.

Menyusun regulasi terkait
penguatan Halal Value Chain

Ekon

di Halal Hub Port sehingga

•

BPJPH

status halal dari suatu produk

•

Kemenhub
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baik dari dalam dan luar
negeri tetap dapat ditelusuri
dan dilacak.
3.

ANGGARAN
Mengalokasikan APBN/APBD

•

Kemenkeu

•

Kemen

sebagai wujud kebijakan
pemerintah yang diperlukan
untuk mendukung percepatan
pengembangan infrastruktur
dan fasilitas penunjang Halal
Hub Port khususnya yang
berdampak pada peningkatan
nilai tambah, daya saing dan
perlindungan terhadap
konsumen. Alokasi APBN /
APBD diperlukan untuk
pengembangan infrastruktur
dan fasilitas yang dimaksud
antara lain, namun tidak
terbatas pada:
•

Pengembangan
infrastruktur layanan
transport, gudang, cold
chain facilities sesuai
standar halal, pembatas
fisik antara produk halal
dan lainnya.

•

Digitalisasi informasi
industri halal (sistem
ketelusuran halal)

Melakukan koordinasi dengan
K/L terkait untuk

BUMN

mendapatkan dukungan
anggaran pembentukan Halal
Hub Port yang dikelola oleh
BUMN.
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4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Merumuskan kebijakan

•

Kemenkeu

•

Kemenko

kemudahan perizinan terkait
Halal Hub Port dengan
pemanfaatan teknologi
digital/online maupun
pembekalan pendaftaran dan
kesiapan terhadap pengelola
Halal Hub Port. Kebijakan
kemudahan tersebut
mencakup:
•

Standar perizinan,
pengelolaan, dan
pengawasan terhadap
Halal Hub Port.

•

Aplikasi kemudahan
perizinan yang
terintegrasi, real-time,
memiliki SLA, dan
trackable.

Melaksanakan koordinasi
dengan K/L terkait untuk

Ekon

mendapatkan dukungan Halal

•

Kemenhub

Hub Port sebagai bagian

•

Kemenperin

penting dari supply chain

•

Kemen
BUMN

untuk Kawasan Industri Halal
(KIH) dan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
Menyediakan kemudahan

•

perizinan untuk proses
logistik Halal Hub Port

Kemenko
Ekon

•

Kemenhub

dengan mendorong
pengelola menyediakan
pelayanan seperti kemudahan
proses logistik melalui akses
green lane untuk bongkar
muat barang dan petikemas.
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5.

SOSIALISASI
Melaksanakan kegiatan

•

promosi pembentukan Halal
Hub Port kepada pemangku

Kemenko
Marves

•

Kemenhub

•

Kemenko

kepentingan seperti pengelola
pelabuhan/bandara dan
asosiasi/pelaku logistik
melalui seminar, diskusi
ataupun FGD.
Melakukan koordinasi
penanaman modal untuk

Marves

Halal Hub Port baik dalam

•

Kemenhub

dan luar negeri melalui

•

Kemenlu

Membentuk sistem

•

Kemenhub

pengawasan dan pembinaan

•

Kemen

fasilitasi berikut namun tidak
terbatas pada:
•

Pertukaran informasi dan
data mengenai
persyaratan investasi
(regulasi, prosedur,
kebijakan, kemudahan)
dan profil
pelabuhan/bandara (akses
jalan, fasilitas shipping,
kargo, transportasi,
gudang, dan kemudahan
lainnya)

•

Advokasi dan pengawalan
investasi secara langsung
terhadap investor
termasuk penyelesaian
masalah.

6.

PEMBINAAN

berkala dapat dilakukan

BUMN

melalui aktivitas-aktivitas
berikut, namun tidak terbatas
pada:
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•

Mendorong kerjasama
antara pengelola Halal
Hub Port dengan
perusahaan-perusahaan
logistik untuk melakukan
pematuhan terhadap
status halal

•

Menyediakan checklist
daftar fasilitas dan
infrastruktur yang harus
tersedia di kawasan Halal
Hub Port untuk menjadi
acuan bagi para
pengelola.

•

Memastikan kepatuhan
pengelola terhadap
standar fasilitas dan
infrastruktur bagi proses
logistik halal.

•

Menyediakan forum
bersama antar pengelola
Halal Hub Port untuk
bertukar informasi,
permasalahan dan solusi
untuk pengembangan
fasilitas kedepannya.

Melakukan kerjasama

•

Kemendag

perdagangan produk halal

•

KADIN

internasional antar Halal Hub

•

Kemenlu

•

Kemenko

Port dunia melalui event atau
forum international bagi para
operator pelabuhan/bandara
di dunia.
7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Menyediakan teknologi
traceability halal di Halal Hub
Port beserta infrastruktur

Ekon
•

Kemenhub

pendukungnya.
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Membangun infrastruktur

•

penunjang sekitar Halal Hub

Kemenko
Ekon

Port (jalan, pergudangan, cold

•

Kemenhub

chain facilities dll)

3.4.4. Pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Nasional
Dengan efektifnya UU No.34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi
halal diwajibkan untuk produk-produk yang beredar di Indonesia. Untuk mendukung
implementasi dari penyelenggaraan JPH di Indonesia, diperlukan penguatan dari seluruh
aspek yang terlibat sehingga percepatan implementasi jaminan produk halal dapat
terwujud. LPH merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian
terhadap kehalalan Produk. Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Nasional merupakan salah
satu strategi perwujudan percepatan implementasi JPH untuk memberikan kemudahan untuk
masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal untuk produkproduknya. Maka dari itu, diperlukan komitmen dan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan
lainnya untuk mewujudkan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Nasional.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Mendorong kegiatan
pendirian Lembaga

• Kemen PPN/
Bappenas

Pemeriksa Halal (LPH)
Nasional dalam sasaran
strategis RPJMN / RPJMD
sebagai komitmen dan
sinergi K/L dalam
mengimplementasikan
sistem jaminan halal melalui
beberapa aktivitas berikut
namun tidak terbatas pada:
•

Merancang SOP
kelembagaan LPH
nasional.

•

Menetapkan sasaran,
indikator, target capaian
pendirian LPH Nasional.

•

Merancang pengawasan
bagi LPH nasional.
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Mendorong penyusunan

• BI

Strategi Nasional

• Kemen PPN/

Pengembangan Industri

Bappenas

Halal yang didalamnya
memuat strategi sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan
percepatan pendirian LPH
Nasional.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyusun regulasi terkait

• Kemenag

pendirian LPH Nasional

• BPJPH

diantaranya, namun tidak
terbatas pada:
•

Peraturan kementerian
yang melengkapi UU
JPH terkait integrasi LPH
seluruh indonesia yang
dikoordinasikan secara
nasional.

Menyusun regulasi terkait

• Kemenkeu

pendanaan LPH Nasional

• Kemenag

diantaranya, namun tidak

• BPJPH

terbatas pada:
•

Peraturan kementerian
yang melengkapi UU
JPH terkait integrasi LPH
seluruh Indonesia terkait
sumber dan skema
pendanaan yang
diperbolehkan.

Menyusun regulasi terkait

• Kemenkeu

tata kelola dan good

• Kemenag

governance practice untuk

• Kemenperin

LPH Nasional diantaranya,

• BPOM

namun tidak terbatas pada:
•

Peraturan kementerian
terkait Koordinasi dan
konsolidasi rutin antara
asosiasi industri LPH
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Nasional dengan
kementerian agama
yang menerapkan check
& balance.
•

Peraturan terkait dengan
pengawasan dan
transparansi baik
pengelolaan informasi
sertifikasi dan keuangan.

Menyusun regulasi

• Kemenag

mendukung tata kelola LPH

• Kemen

Nasional yang dilaksanakan

kominfo

secara online (online based)
diantaranya, namun tidak
terbatas pada:
•

Peraturan kementerian
terkait sistem database
LPH nasional dan
kewajiban untuk
mengirimkan data rutin
pada tiap LPH di seluruh
Indonesia.

•

Integrasi data pelaku
usaha yang melakukan
sertifikasi halal.

3.

ANGGARAN
Mengalokasikan

• Kemenkeu

APBN/APBD sebagai wujud
kebijakan pemerintah yang
diperlukan untuk
mendukung percepatan
pengembangan infrastruktur
dan fasilitas penunjang LPH
Nasional, khususnya yang
berdampak pada
peningkatan nilai tambah,
daya saing dan
perlindungan terhadap
konsumen. Alokasi APBN /
APBD diperlukan untuk
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pengembangan infrastruktur
dan fasilitas yang dimaksud,
namun tidak terbatas pada :
•

Mengembangkan
infrastruktur layanan
pemeriksa halal seperti
laboratorarium, internet.

•

Digitalisasi informasi
proses pemeriksaan
halal, guna mendorong
transparansi kepada
publik.

Alokasi APBN / APBD untuk

• Kemenkeu

kegiatan pembinaan
pembinaan sertifikasi halal di
Pemda, Kementerian &
Lembaga terkait.
4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Menyusun kebijakan

• Kemenkeu

kemudahan perizinan terkait

• BPJPH

pendirian LPH dengan

• MUI

pemanfaatan teknologi
digital/online maupun
pembekalan mengenai tata
kelolanya diantaranya
melalui, namun tidak
terbatas pada:
•

Standar perizinan,
pengelolaan, dan
pengawasan terhadap
LPH.

•

Penyediaan aplikasi
kemudahan perizinan
yang terintegrasi, realtime, memiliki SLA, dan
trackable.
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Menyusun skema

• Kemenkeu

pembiayaan LPH Nasional,

• Kemenag

baik melalui pendirian LPH

• MUI

baru maupun melalui
penguatan LPH yang sudah
ada saat ini dengan skema
penguatan kerjasama secara
konstruktif dengan MUI
(LPPOM-MUI) yang terdapat
di pusat dan di seluruh
wilayah di Indonesia.
5.

SOSIALISASI
Melakukan kegiatan

• Kemenag

sosialisasi skala nasional atas

• BPJPH

operasional LPH Nasional

• Kemenperin

yang berada di daerah

• BPOM

(masyarakat dan Pemda)
melalui, namun tidak
terbatas pada:
•

Melaksanakan workshop
dan seminar untuk
mengedukasi
masyarakat dan pelaku
usaha terkait sistem
jaminan halal.

•

Melakukan kampanye
kepada pelaku usaha.

•

Menyediakan dan
menyebarkan materi
sosialisasi online baik
berupa infografis, video,
maupun website
interaktif.

•

Program kampanye
sosialiasi kepada LPH di
seluruh Indonesia.

•

Program promosi LPH
kepada usaha-usaha
syariah guna
meningkatkan angka
sertifikasi halal.
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Melakukan kerjasama lintas

• Kemenko

sektoral antara LPH Nasional

Ekon

dengan

• Kemenag

Kementerian/lembaga,

• BPJPH

Pemda & stakeholders non

• Kemenperin

pemerintahan (swasta,

• Kemen

universitas, lembaga
masyarakat, dll) dalam

BUMN
• BPOM

meningkatkan pemahaman
tentang tata kelola LPH yang
sesuai UU JPH. Aktivitas
yang dilakukan berupa,
namun tidak terbatas pada:
•

Melakukan MoU dan
PKS untuk mendirikan
infrastruktur dan fasilitas
pendukung proses
sertifikasi halal yang
sesuai dengan SJH.

•

Melakukan harmonisasi
standar pengelolaan dan
pengawasan LPH
termasuk dalam
pelaksanaan akreditasi
LPH.

•

Menyusun program
penyetaraan SDM
terampil di LPH nasional.

6.

PEMBINAAN
Membentuk sistem

• Kemenkeu

pengawasan dan pembinaan

• Kemenag

berkala diantaranya, namun

• BPJPH

tidak terbatas pada:

• MUI

•

Menyusun SOP
pembangunan,
pengelolaan, dan
pengawasan LPH
nasional.

•

Menyusun mekanisame
monitoring dan evaluasi
LPH nasional.
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Melakukan penerapan good

• Kemenko

governance dan transparansi

Ekon

pengelolaan anggaran dan

• Kemenag

kebijakan di LPH Nasional

• BPJPH

diantaranya melalui, namun

• MUI

tidak terbatas pada:
•

Melakukan pembinaan
kepada LPH tentang
pemanfaatan teknologi
digital dalam proses
bisnis, pengelolaan
keuangan, pelayanan,
dan tata kelola yang
baik.

•

Melakukan pembinaan
SDM LPH Nasional
dalam
mengimplementasikan
sistem jaminan halal dan
tata Kelola yang baik.

•

Koordinasi dan
konsolidasi rutin antara
asosiasi LPH Nasional
dengan kementerian
agama yang
menerapkan check &
balances.

7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Membangun digitalisasi
sistem informasi, data,

• Kemenko
Ekon

promosi, & layanan LPH

• Kemenag

yang terintegrasi

• BPJPH

diantaranya mencakup,

• Kemenperin

namun tidak terbatas pada:
•

Adanya digitalisasi
sistem layanan LPH
Nasional yang smart dan
efisien
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•

Transparansi layanan
informasi proses
pemeriksaan produk
halal

•

Integrasi sistem Jaminan
Produk Halal BPJPH
dengan sistem LPH
Nasional.

Membangun infrastruktur

• Kemenko

penunjang untuk LPH

Marves

Nasional (ketersediaan

• Kemenag

kantor pengelola,

• BPJPH

laboratorium bagi LPH
provinsi, infrastuktur
jaringan internet dan TIK,
dll).

3.4.5. Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
Industri pariwisata ramah muslim Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk
dioptimalisasikan.

Saat ini, regulasi yang menjadi payung dalam penyelenggaraan

pariwisata ramah muslim belum tersedia, infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata
muslim pun masih bisa dikembangkan untuk memenuhi standar layanan internasional serta
pemanfaatan teknologi di dalam industri pariwisata ramah muslim masih perlu didorong.
Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan regulasi, penguatan kelembagaan mengenai halal di
K/L yang menangani pariwisata di Indonesia, penguatan standar halal yang diadopsi oleh para
pelaku industri secara baik serta adanya dukungan sosialisai dan pembinaan yang mumpuni. Oleh
karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L untuk berkomitmen melakukan hal-hal
yang dibutuhkan dalam memperkuat industri pariwisata ramah muslim di Indonesia yang nantinya
akan berdampak signfikan bagi perekonomian nasional di sektor pariwisata nasional.
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No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

Kepentingan

2024

PERENCANAAN
Mendukung program

• Kemen

pengembangan Pariwisata

PPN/

ramah muslim ke dalam

Bappenas

RPJMN/RPJMD sebagai
komitmen dan sinergi K/L
terkait dalam meningkatkan
daya saing Pariwisata
Indonesia serta kontribusi
pariwisata ramah muslim
terhadap cadangan devisa
dan perekonomian nasional
melalui aktivitas-aktivitas,
namun tidak terbatas pada:
•

Penetapan target dan
capaian pengembangan
destinasi utama
pariwisata ramah
muslim.

•

Penetapan indikator
kontribusi terhadap
cadangan devisa dan
PDB sebagai tolak ukur
keberhasilan
pengembangan
pariwisata ramah
muslim.

Menyusun Strategi Nasional

• BI

Pengembangan Industri

• Kemen

Halal sebagai pedoman dan

PPN/

kerangka awal

Bappenas

pengembangan industri
pariwisata ramah muslim
Indonesia.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Melakukan penyusunan
regulasi terkait pelaksanaan

•

Kemenpare
kraf

pariwisata ramah muslim
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yang berfungsi sebagai

•

Kemen

payung hukum dan aturan

PPN/

turunan yang berfungsi

Bappenas

sebagai pedoman
penyelengaraan pariwisata
ramah muslim. Regulasi ini
dapat berupa, namun tidak
terbatas pada UndangUndang, Peraturan Menteri,
Peraturan Daerah, dan
Peraturan Gubernur.
Membentuk struktur atau
satuan kerja di Kementerian

•

Kemenpare
kraf

Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang berkomitmen
dalam pengelolaan
pariwisata ramah muslim
Indonesia. Struktur atau
satuan kerja tersebut akan
melaksanakan kegiatan,
namun tidak terbatas pada:
•

Menyusun aturan-aturan
turunan terkait
penyelenggaraan
kegiatan dalam
pariwisata ramah
muslim.

•

Menyelaraskan regulasi
tingkat pusat dan tingkat
daerah.

•

Membentuk kelompok
kerja pengembangan
pariwisata ramah muslim
yang beranggotakan K/L
terkait sebagai bentuk
komitmen bersama
dalam mengembangkan
pariwisata ramah
muslim.
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Menyusun Halal Assurance

•

System (HAS) terkait

Kemenpare
kraf

kegiatan pariwisata sebagai

•

BPJPH

aturan turunan bagi pelaku

•

MUI

•

Kemenkeu

usaha yang akan
menerapkan. Aturan ini akan
memuat layanan-layanan
atau kegiatan-kegiatan,
namun tidak terbatas pada:

3.

•

Layanan hotel

•

Restoran

•

Spa

•

Transportasi

•

Destinasi Wisata

•

Biro Perjalanan

ANGGARAN
Mengalokasikan
APBN/APBD sebagai wujud
kebijakan pemerintah yang
diperlukan untuk
mendukung pengembangan
pariwisata ramah muslim,
khususnya pada destinasi
wisata halal prioritas yang
berpotensi meningkatkan
minat investor, wisatawan
mancanegara, cadangan
devisa, serta PDB nasional.
Alokasi anggaran
diperuntukkan baik untuk
destinasi wisata halal
unggulan dan KEK pariwisata
yang berpotensi
menyelenggarakan kegiatan
pariwisata ramah muslim di
dalamnya. Anggaran akan
dialokasikan dalam bentuk
pengembangan infrastruktur
dan fasilitas yang diperlukan,
namun tidak terbatas pada:
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•

Pengembangan
infrastruktur jalan raya,
listrik, toilet,
masjid/mushala dan
destinasi wisata buatan.

•

Digitalisasi informasi
pariwisata ramah muslim

•

Persiapan SDM terampil
pendukung industri
pariwisata ramah muslim.

•

Insentif bagi pelaku
usaha yang menerapkan
konsep pariwisata ramah
muslim di Destinasi
wisata ramah muslim
prioritas dan KEK
Pariwisata.

4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Menerbitkan insentif bagi

•

pelaku usaha dan investor

Kemenpare
kraf

destinasi wisata halal dan

•

Kemenkeu

KEK pariwisata yang

•

OJK

mengembangkan pariwisata

•

BPJPH

ramah muslim untuk
mendorong konektivitas,
pertumbuhan pelaku usaha
dan investasi. Insentif akan
diberikan dalam bentuk,
namun tidak terbatas pada:
•

Pembinaan dan
keringanan biaya untuk
sertifikasi halal bagi
pelaku usaha di dalam
destinasi wisata halal
prioritas dan KEK
pariwisata.

•

Pendaftaran usaha kecil
dan menengah ke dalam
Program Pembinaan

65

Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal.
•

Pengurangan Pph untuk
menarik investor dan
menumbuhkan pelaku
usaha.

5.

SOSIALISASI
Melakukan sosialisasi

•

pedoman memandu
wisatawan muslim kepada

Kemenpare
kraf

•

MUI

•

Kemenpare

pemimpin daerah dan
pelaku usaha dalam rangka
mengembangkan pariwisata
ramah muslim daerah.
Sosialisasi akan dilakukan
dalam bentuk, namun tidak
terbatas pada:
•

Workshop dan seminar

•

Event pariwisata ramah
muslim daerah dan
Nasional

Melakukan koordinasi rutin
dengan berbagai pemangku

kraf

kepentingan terkait untuk
pengembangan industri
pariwisata ramah muslim.
Koordinasi rutin akan
memuat perihal terkait
pengembangan pariwisata
ramah muslim , yang tidak
hanya terbatas pada:
•

Update perkembangan
destinasi pariwisata
ramah muslim di setiap
daerah.

•

Identifikasi
permasalahan dan
hambatan dalam
pengembangan

66

pariwisata ramah muslim
setiap daerah.
•

Pencarian solusi atas
hambatan dan masalah
yang terjadi.

•

Penyusunan metode
sosialisasi yang efektif,
tergantung kondisi
masyarakat setempat.

6.

PEMBINAAN
Menyusun sistem
pengawasan dan pembinaan

•

Kemenpare
kraf

berkala untuk para pelaku
usaha industri pariwisata
ramah muslim. Sistem ini
akan memuat beberapa hal
terkait, namun tidak terbatas
pada:
•

Pembinaan kepada
pelaku usaha pariwisata
ramah muslim tentang
pemanfaatan teknologi
digital dalam proses
bisnis, produksi,
pengelolaan keuangan,
pemasaran, pelayanan,
dan tata kelola yang
baik.

•

Pembinaan SDM industri
parwisata halal dalam
menguasai berbagai
macam bahasa yang
diperlukan untuk
menunjang kebutuhan
para wisatawan
mancanegara.

•

Modul penyelenggaraan
usaha-usaha terkait
pariwisata muslim
seperti restoran halal,
spa halal, layanan hotel
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halal, dan biro
perjalanan halal.
•

Pelaksanaan training
kepada pelaku usaha
dan peluang kerja sama
dengan pelaku industri
besar untuk
menciptakan close loop
halal value chain di
suatu destinasi wisata
dan KEK pariwisata yang
menerapkan pariwisata
ramah muslim

7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Membangun digitalisasi

•

sistem informasi, data,
promosi, & layanan

Kemanpare
kraf

•

BKPM

pariwisata ramah muslim
yang terintegrasi, yang tidak
terbatas pada:
•

Integrasi data usaha
terkait pariwisata ramah
muslim ke sistem OSS.

•

Kerjasama dengan
platform e-commerce
dan layanan digital
lainnya untuk
mempromosikan
parwisata halal.

•

Penciptaan aplikasi
modul dan training
penyelenggaraan
kegiatan usaha
pariwisata ramah
muslim.
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3.4.6. Pengembangan Industri Kesehatan Syariah
Industri kesehatan syariah merupakan salah satu yang didorong sebagai penopang industri
kesehatan nasional. Industri Kesehatan Syariah tidak hanya melibatkan institusi penyedia
layanan Kesehatan Syariah seperti rumah sakit namun juga industri penyedia fasilitas
seperti alat-alat kesehatan, obat dan farmasi. Dalam praktik penyediaan jasa layanan
Kesehatan Syariah, diperlukan adanya suatu perencanaan yang mengatur standar dan tata kelola
agar sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat menciptakan industri Kesehatan Syariah
Indonesia yang berkualitas tinggi sebagai penopang industri Kesehatan nasional. Adanya
perencanaan pengembangan industri kesehatan termasuk di dalamnya pembuatan standar halal
dan pedoman pengelolaan institusi kesehatan syariah, diharapkan dapat mewujudkan
standardisasi pelayanan syariah. Melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada, diperlukan
koordinasi dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan terkait untuk dapat mendorong
penguatan infrastruktur utama industri Kesehatan Syariah, termasuk di dalamnya integrasi fatwa
terkait rumah sakit Syariah ke dalam regulasi penunjang pengembangan industri Kesehatan
Syariah.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Mendukung kegiatan

• Kemen

pengembangan industri

PPN/

kesehatan syariah dalam

Bappenas

sasaran strategis RPJMN /
RPJMD sebagai komitmen
dan sinergi K/L dalam
pengembangan industri
Kesehatan syariah. Aktivitas
yang perlu dilakukan antara
lain:
•

Penyusunan pokok-pokok
pengembangan industri
Kesehatan Syariah

•

Penetapan sasaran,
indikator, target capaian
pengembangan industri
Kesehatan Syariah

Melakukan penyusunan

• BI

Strategi Nasional
Pengembangan Industri Halal
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sebagai pedoman dan

• Kemen

kerangka utama strategi

PPN/

pengembangan industri

Bappenas

Kesehatan Syariah
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyusun Halal Assurance
System (HAS) sebagai

• Kemenko
PMK

pedoman dalam

• BPJPH

mengembangkan industri

• MUI

Kesehatan sebagai salah satu

• Kemenkes

penyokong industri halal
diantaranya mencakup,
namun tidak terbatas pada:
•

Identifikasi ruang lingkup
dan standar fasilitas alatalat kesehatan yang sesuai
halal compliance.

•

Identifikasi standar halal
penyediaan vaksin, obatobatan dan sediaan
farmasi lainnya.

Menyusun regulasi untuk
pendirian dan tata kelola
infrastruktur penunjang

• Kemenko
PMK
• Kemenkes

industri kesehatan Syariah
khususnya rumah sakit
Syariah diantaranya, namun
tidak terbatas pada:
•

Pembentukan Dewan
Pengawas Syriah untuk
mengawasi pengelolaan
rumah sakit Syariah

•

Integrasi fatwa DSN MUI
No. 107 Tahun 2016
terkait Pedoman
Penyelenggaraan Rumah
Sakit Syariah ke dalam
regulasi yang mendukung
pengembangan industri
Kesehatan Syariah.
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3.

ANGGARAN
Mengalokasikan APBN/APBD

Kemenkeu

sebagai wujud kebijakan
pemerintah yang diperlukan
untuk mendukung kegiatan
pengembangan industri
kesehatan Syariah. Alokasi
APBN/APBD diperlukan untuk
riset yang berkaitan, namun
tidak terbatas pada:
•

Penyediaan dengan alat
kesehatan, sediaan bahan
farmasi halal, vaksin halal

•

Pengembangan tata
kelola layanan dan
menjemen rumah sakit
Syariah

•

Implementasi HAS dalam
industri Kesehatan Syariah

4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Merumuskan pemberian

•

insentif berupa fasilitas

Kemenko
PMK

pembiayaan oleh produk

•

Kemenkes

keuangan Syariah untuk

•

OJK

membantu likuiditas rumah
sakit, seperti penggunaan
skema Qardhul Hasan dan
pemanfaatan dana abadi.
Insentif juga diberikan untuk
mendukung operasionalisasi
industri kesehatan Syariah
seperti, namun tidak terbatas
pada:
•

Pengelolaan rumah sakit
Syariah

•

Penyediaan obat atau
sediaan farmasi lain yang
memenuhi prinsip halal
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5.

SOSIALISASI
Melakukan kegiatan Promosi

•

dan Sosialisasi proses bisnis
industri kesehatan syariah dan

Kemenko
Ekon

•

Kemenkes

•

Kemenko

perannya dalam menguatkan
industri kesehatan nasional
kepada pemangku pentingan
terkait dalam seminar,
workshop, berbagai event
Kesehatan baik di dalam
maupun luar negeri
diantaranya, namun tidak
terbatas pada:
•

Program promosi rumah
sakit syariah kepada
masyarakat umum secara
kolektif di media massa
dan media sosial

•

Program penghargaan
rumah sakit syariah
terbaik yang diadakan
rutin pada tiap tahunnya

Melakukan koordinasi dengan
berbagai pemangku
kepentingan (universitas, K/L,

Ekon
•

Kemenkes

industri/pengusaha) untuk
menguatkan pengembangan
industri kesehatan Syariah,
yang meliputi:
•

Pengawalan Implementasi
HAS dalam industri
kesehatan

•

Kerjasama dan pertukaran
irformasi lintas lembaga
penyedia layanan
kesehatan Syariah

6.

PEMBINAAN
Membentuk sistem
pengawasan dan pembinaan
berkala untuk para pelaku

• Kemenko
PMK
• Kemenkes
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usaha industri kesehatan
Syariah. Dapat dilakukan
melalui aktivitas berikut,
namun tidak terbatas pada:
•

Mendorong terbentuknya
kerjasama antara industri
penyedia fasilitas
kesehatan (ala/ farmasi
yang halal compliance)
dengan institusi penyedia
layanan kesehatan
Syariah.

•

Memastikan kebutuhan
Dewan Pengawas Syariah
dalam praktik operasional
rumah sakit Syariah
tercukupi.

•

Menyediakan forum
bersama antara pelaku
industri, penyedia layanan
Kesehatan Syariah,
penerima manfaat layanan
kesehatan Syariah dan K/L
terkait sebagai sarana
bertukar informasi,
permasalahan dan solusi
untuk pengembangan
industri kesehatan Syariah.

Mendorong penerapan good
governance dalam industri
kesehatan Syariah, seperti di

• Kemenko
PMK
• Kemenkes

rumah sakit Syariah, melalui
kegiatan berikut, namun tidak
terbatas pada:
•

Koordinasi dan konsolidasi
rutin antara asosiasi
industri kesehatan syariah
dengan kementerian
kesehatan yang
menerapkan check &
balances.
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7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Membangun digitalisasi

• Kemenko

sistem layanan industri

PMK

kesehatan Syariah diantaranya

• Kemenkes

namun tidak terbatas pada:
•

Pembuatan sistem data
kesehatan yang
terintegrasi antar rumah
sakit Syariah

•

Pembuatan sistem online
appointment & pharmacy
untuk rumah sakit syariah

3.4.7. Modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal
Rumah potong hewan halal merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas dan
keseimbangan ketersediaan pokok-pokok kehidupan, yakni dengan menjaga ketersediaan
pangan yang sehat, bersih, dan baik bagi masyarakat Indonesia. Kualitas Rumah Potong Halal
(RPH) merupakan hal krusial dalam pengembangan produk halal berbahan baku hewan karena
RPH adalah tempat dan titik awal dari ketelusuran halal produk tersebut. Kehalalan dan
kethayyiban bahan baku utama produk yang menggunakan hewan ditentukan dari baik tidaknya
pengelolaan RPH. Modernisasi rumah potong hewan halal ini akan menjamin ketelusuran halal
dari titik awal dimulainya pengembangan industri berbahan daging lokal di Indonesia, di samping
juga untuk meningkatkan kualitas, standar dan kapasitas produk daging halal Indonesia. Selain
itu, modernisasi merupakan bagian dari usaha percepatan Jaminan Produk Halal di Indonesia
dengan menyasar perbaikan infrastruktur dasar dari halal supply chain untuk bahan baku daging.
Diharapkan dengan modernisasi, tempat pemotongan akan lebih steril dan higienis, tidak
terkontaminasi kotoran apapun. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dan komitmen K/L terkait
untuk melakukan modernisasi Rumah Potong Hewan Halal.

No.

Aksi Utama
2020

1.

Pemangku

Tahun
2021

2022

Kepentingan
2023

2024

PERENCANAAN
Mendukung kegiatan

• Kemen

pengembangan infrastruktur

PPN/

ekosistem halal dalam sasaran

Bappenas

strategis RPJMN / RPJMD
sebagai komitmen dan sinergi
74

K/L dalam pengembangan
Rumah Potong Hewan modern:
•

Penyusunan pokok-pokok
pengembangan
infrastruktur ekosistem
industri halal

•

Penetapan sasaran,
indikator, target capaian
pengembangan
infrastruktur ekosistem
industri halal.

Melakukan penyusunan

• BI

Strategi Nasional

• Kemen

Pengembangan Industri Halal

PPN/

sebagai pedoman dan

Bappenas

kerangka utama strategi
pengembangan modernisasi
Rumah Potong Hewan.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Melakukan penguatan regulasi

• Kemenag

pendirian dan tata kelola

• BPJPH

Rumah Potong Hewan yang

• Kementan

sesuai dengan Sistem Jaminan
Halal (SJH), diantaranya melalui
namun tidak terbatas pada:
•

Pembentukan kelompok
kerja harmonisasi
modernisasi rumah potong
hewan halal sebagai upaya
pengembangan
infrastruktur ekosistem
industri halal yang terdiri
dari pelaku usaha (pemilik
RPH), pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan
pemerintah kota.

•

Pembentukan standarisasi
pedoman pendirian dan
tata kelola rumah potong
hewan yang dapat
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menjamin integritas,
transparansi dan
akuntabilitas ketelusuran
halal.
•

Penyusunan regulasi terkait
mekanisme monitoring dan
evaluasi pendirian,
pengelolaan, dan
pengembangan rumah
potong hewan halal yang
sesuai dengan sistem
jaminan halal dan Good
Corporate Governance.

3.

ANGGARAN
Mengalokasikan APBN/APBD

• Kemenkeu

untuk pembangunan dan
restrukturisasi Rumah Potong
Halal yang sesuai dengan SJH.
Alokasi APBN/APBD diperlukan
untuk pengadaan dan
penyediaan infrastruktur dan
fasilitas, diantaranya, namun
tidak terbatas pada:
•

Pengembangan
infrastruktur air, sanitasi,
higienitas, dan sistem
produksi lainnya yang
sesuai dengan sistem
jaminan halal.

•

Pengembangan
pengelolaan layanan dan
manajemen rumah potong
halal.

•

Pembangunan infrastruktur
teknologi untuk
meningkatkan kualitas
ketelusuran halal yang
transparan dan akuntabel.

•

Persiapan SDM terampil.
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4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Menyusun insentif terhadap

• Kemenkeu

biaya produksi di Rumah
Potong Hewan Halal
diantaranya namun tidak
terbatas pada:
•

Keringanan biaya
administratif pemda
setempat.

•

Keringanan biaya retribusi
di pemda setempat.

Menyediakan fasilitas

• Kemenkeu

pembiayaan/permodalan

• OJK

terhadap pendirian Rumah

• Kementan

Potong Hewan Halal

• Kemen

diantaranya namun tidak

BUMN

terbatas pada:
•

Fasilitasi bantuan modal
kerja (alat fiksasi hewan,
alat dokter hewan, sanitasi
dan disinfeksi).

•

Fasilitasi bantuan modal
peralatan fasilitas bangunan
(ruang pendinginan, sarana
pengolahan limbah,
laboratorium).

5.

SOSIALISASI
Melakukan sosialisasi action
plan modernisasi RPH Halal dan

• Kemenko
Ekon

HAS RPH kepada para operator

• BPJPH

RPH di seluruh provinsi di

• Kementan

Indonesia diantaranya melakui
kegiatan namun tidak terbatas
pada:
•

Kampanye sosialisasi pada
10 pemda dengan RPH
terbanyak dan terbaik.
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•

Kampanye sosialisasi pada
10 RPH terbaik di seluruh
Indonesia.

•

Kampanye penghargaan
RPH terbaik dengan
berbagai kategori yang
rutin pada tiap tahunnya.

6.

PEMBINAAN
Membentuk sistem
pengawasan dan pembinaan

• Kemenko
Ekon

berkala kepada operator RPH

• BPJPH

Halal. Sistem ini meliputi

• Kementan

kegiatan, namun tidak terbatas
pada:
•

Penentuan indikator kinerja
yang diperlukan untuk
penilaian Modernisasi RPH
Halal

•

Identifikasi hambatan dan
tantangan dalam
modernisasi RPH

•

Pembinaan standar halal
bagi operator RPH Halal.

Mendorong penerapan tata

• BPJPH

kelola yang baik dalam RPH

• MUI

Halal dengan melakukan,

• Kementan

namun tidak terbatas pada:
•

Penetapan standar tata
kelola yang baik dan benar

•

Pembinaan tata kelola yang
baik kepada operator RPH
Halal.

7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Mendorong integrasi RPH Halal
dengan sistem halal traceability
(Logistik, produksi, dan
distribusi) industri halal

• Kemenko
Ekon
• BPJPH
• Kementan
• Kemenhub
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nasional melalui, namun tidak
terbatas pada:
•

Adanya sistem database
terintegasi antar RPH.

•

Adanya sistem traceability
yang end-to-end dari
rumah potong sampai
supermarket.

•

Adanya aplikasi scan
barcode traceability untuk
konsumen.

3.4.8. Program Pembinaan Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal
Setelah diberlakukannya UU JPH No. 34 Tahun 2014 maka seluruh produk (barang dan/atau
jasa) yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal, tidak
terkecuali bagi produk-produk dari UMK. Untuk itu diperlukan strategi percepatan dan
kemudahan implementasi jaminan produk halal untuk UMK dikarenakan belum semua UMK
mampu untuk menjalankan amanat UU tersebut yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya
faktor finansial maupun kemampuan memenuhi standar halal. Dalam hal ini, Program Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal bertujuan untuk membantu usaha mikro dan kecil (UMK)
dalam memberikan solusi atas kesiapan produk halal. Selain itu dengan memenuhi standar
jaminan produk halal diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk dari UMK. Usulan Konsep
Pembinaan Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal sebagai solusi mekanisme sertifikasi halal
untuk UMK, dirancang untuk dilaksanakan melalui program nasional yang melibatkan seluruh
stakeholders. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi antar K/L, pemerintah daerah dan
pelaku industri dalam implementasi Program Pembinaan Kesiapan UMK Menuju Sertifikasi Halal
guna membantu UMK hingga siap untuk melakukan sertifikasi halal.

No.

Aksi Utama
2020

1.

Pemangku

Tahun
2021

2022

Kepentingan
2023

2024

PERENCANAAN
Dimasukannya kegiatan

• Kemen

implementasi Program

PPN/

Pembinaan Kesiapan UMK

Bappenas

Menuju Sertifikasi Halal dalam
sasaran strategis RPJMN /
RPJMD sebagai komitmen
dan sinergi K/L dalam
memberikan solusi jaminan
produk halal kepada UMK
79

melalui beberapa aktivitas
berikut namun tidak terbatas
pada:
•

Penyusunan pokok-pokok
implementasi Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal.

•

Penetapan sasaran,
indikator, target capaian
implementasi Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal.

Melakukan penyusunan

• BI

Strategi Nasional

• Kemen

Pengembangan Industri Halal

PPN/

sebagai pedoman dan

Bappenas

kerangka utama strategi
implementasi Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal
sebagai rujukan semua
pemangku kepetingan yang
terlibat.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mengintegrasikan regulasi

• Kekemko

jaminan produk halal UMK

Ekon

dalam bentuk Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal ke dalam
Omnibus Law Cipta Kerja.
Aktivitas ini akan meliputi
namun tidak terbatas pada:
•

Identifikasi dan
penyelarasan ketentuan
Program Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal
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•

Pembinaan UMK terkait
standar halal.

Mendorong penyusunan

• Kemenko

Peraturan Menteri, terkait

Ekon

solusi sertifikasi halal UMK

• BPJPH

melalui Program Pembinaan

• MUI

Kesiapan UMK Menuju

• Kemen

Sertifikasi Halal. Peraturan

KUKM

Menteri ini turut mengatur
hal-hal berikut, namun tidak
terbatas pada:
•

Struktur tata kelola
Program Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal yang
terdiri dari dua peran,
yakni: initiative lead
(pemimpin inisiatif) dan
initiative member
(anggota inisiatif).

•

Operasional dan
pendanaan program
Program Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal.

Menyusun regulasi dan
koordinasi pembinaan pre-

• Kemen
KUKM

sertifikasi halal UMK yang
meliputi, namun tidak
terbatas pada:
•

Kolaborasi antara
pemangku kepentingan
dalam penyusunan
program pembinaan bagi
Pendamping Halal UMK.

•

Kolaborasi antara
pemangku kepentingan
dalam penyusunan
program pembinaan
berjenjang bagi UMK
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meliputi skema
pembinaan, stakeholder
terkait, serta materi
persiapan sertifikasi halal
sesuai jenjang pembinaan.
Menyusun regulasi integrasi

• Kemenko

Program Pembinaan Kesiapan

Ekon

UMK Menuju Sertifikasi Halal

• Kemenko

ke dalam sistem OSS.
Kegiatan ini akan mencakup

Marves
• BKPM

aktivitas, namun tidak
terbatas pada:
•

Identifikasi dan analisis
kebutuhan data, software,
hardware, dan interfacing
dari Program Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal ke Sistem
OSS.

•

Identifikasi terhadap
kebutuhan pedoman
untuk mendukung
implementasi integrasi
proses Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal di
dalam OSS.

•

Menyusun draf pedoman
yang dibutuhkan untuk
mendukung implementasi
integrasi Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal.

•

Distribusi data UMK
kepada K/L terkait untuk
program pembinaan.

•

Menyusun skema
pengawasan dan
pembinaan berkala.

•

Menyusun skema upgrade
UMK dari Program
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Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal ke
sertifikasi halal.
3.

ANGGARAN
Mengalokasikan APBN/APBD

• Kemenkeu

sebagai wujud kebijakan
pemerintah yang diperlukan
untuk mendukung percepatan
sertifikasi halal dalam bentuk
reimbursement biaya
upgrading Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal ke
sertifikasi halal bagi LPH
(Lembaga Pemeriksa Halal).
Mengalokasikan APBN / APBD

• Kemenkeu

untuk kegiatan pembinaan
yang menunjang
implementasi Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal.
Alokasi tersebut digunakan
untuk hal-hal berikut, namun
tidak terbatas pada
pembinaan, pendamping halal
UMK, Pemda, Kementerian &
Lembaga terkait, serta
program-program sosialisasi
lainnya.
4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Mendorong pemberian

• Kemenkeu

insentif berupa pemberlakuan

• BPJPH

nil tarif untuk beberapa hal,

• Kemen

namun tidak terbatas pada:
•

KUKM

Biaya sertifikasi halal bagi
pelaku usaha UMK yang
berhasil naik kelas dari
Program Pembinaan
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kesiapan UMK menuju
sertifikasi halal
•

Biaya sertifikasi bagi
eksportir yang membina
UMK dalam Program
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal

Mendorong pemberian

• Kemenkeu

insentif berupa reimburse
biaya upgrading fase
Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal ke
fase sertifikasi halal kepada
LPH.
5.

SOSIALISASI
Diseminasi regulasi, pedoman
integrasi dan implementasi
Program Pembinaan Kesiapan
UMK Menuju Sertifikasi Halal

• Kemenko
Ekon
• Kemen
KUKM

melalui seminar dan forum
khusus.
Sosialisasi skala nasional

• Kemenko

terkait dengan implementasi

Ekon

integrasi Program Pembinaan

• Kemen

Kesiapan UMK Menuju

KUKM

Sertifikasi Halal pada layanan
OSS dengan menggunakan
media seminar, workshop,
media sosial, influencer, dan
iklan kepada:
•

UMK yang berpotensi
menghasilkan produk
halal

•

Asosiasi/stakeholder yang
akan berperan sebagai
pendamping halal

•

K/L dan Pemda yang
memiliki Program
Pembinaan UMK.
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Melakukan koordinasi lintas
sektoral berupa sinergi
program untuk pembinaan
UMK dalam Program

• Kemenko
Ekon
• Kemen
KUKM

Pembinaan Kesiapan UMK
Menuju Sertifikasi Halal.
Kegiatan ini meliputi, namun
tidak terbatas pada:
•

Integrasi pembinaan
Program Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal dengan
SIM CIS (PLUT UMKM).

•

Sinergi dengan
pembinaan PIRT dan izin
edar dengan dinas
setempat.

•

Pembinaan dan akses
sertifikasi melalui
Lembaga privat.

•

Pembinaan dan akses
sertifikasi melalui
marketplace atau ecommerce.

6.

PEMBINAAN
Pembinaan pelaku usaha UMK
dalam Program Pembinaan
Kesiapan UMK Menuju
Sertifikasi Halal untuk

• Kemeko
Ekon
• Kemen
KUKM

mencapai level compliance
sertifikasi halal. Materi edukasi
pembinaan antara lain
meliputi aspek-aspek
keamanan pangan (hygiene,
sanitasi, Cara Produksi Pangan
yang Baik, bahan tambahan
pangan, pengemasan,
penyimpanan, dan
pengawetan) serta aspek
kesiapan untuk sertifikasi halal
(alur sertifikasi halal UMKM,
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label halal, system jaminan
halal, informasi dasar bahan
baku halal). Media edukasi
dapat melalui hal-hal atau
pihak-pihak sebagai berikut,
namun tidak terbatas pada:
•

Universitas/ Lembaga
Pendidikan

•

Online training

•

Video dan materi edukasi
di media sosial

•

Pameran dalan dan luar
negeri

•

Halal campaign

•

Konsultan pembina
UMKM

Pemberian pelatihan sistem
manajemen halal, prinsip
pendampingan dan
pembinaan Program
Pembinaan Kesiapan UMK

• Kemen
KUKM
• Kemen
BUMN
• BPJPH

Menuju Sertifikasi Halal
kepada calon Pembina Halal
UMK. Kegiatan ini bisa
dilakukan secara terpusat
maupun terpisah sesuai K/L
pengampu, mengacu pada
materi yang tertuang dalam
panduan implementasi
Program Pembinaan Kesiapan
UMK Menuju Sertifikasi Halal.
7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Melakukan implementasi
konsep Program Pembinaan

• Kemenko
Marves

Kesiapan UMK Menuju

• BKPM

Sertifikasi Halal ke dalam

• Kemen

sistem OSS setelah melakukan

KUKM

identifikasi dan analisis
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kebutuhan data, software, dan
hardware.
Melakukan integrasi data
UMK halal dari OSS dengan
platform pihak ke-3

• Kemenko
Marves
• BKPM

stakeholders lainnya.
Membangun aplikasi training
sistem manajemen halal untuk
UMK.

• Kemen
KUKM
• BPJPH
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4.1. Latar Belakang
Sektor keuangan syariah merupakan bagian dari perekonomian nasional yang terdiri dari
berbagai institusi yang memberikan layanan keuangan bagi dunia usaha dan masyarakat
luas berdasarkan nilai-nilai Islam. Keuangan syariah sangat menekankan pentingnya nilai etika
dan pemberdayaan ekonomi riil guna memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat
luas. Secara umum, sektor keuangan syariah terdiri dari subsektor industri perbankan, pasar
modal, dan industri keuangan non-bank. Dalam satu dekade terakhir, sektor keuangan syariah
telah bertansformasi dan beradaptasi dengan perkembangan industri keuangan global dengan
mengedepankan teknologi informasi dan digitalisasi. Tidak hanya itu, secara global, industri
keuangan syariah juga memiliki keunggulan sebagai pelopor pembiayaan bagi proyek-proyek
yang memerhatikan aspek etika, dampak sosial, dan lingkungan. Hal tersebut menjadikan sektor
keuangan syariah memiliki keunggulan komparatif dengan keunikan dan alignment dengan tren
ekonomi dan bisnis global saat ini.
Berdasarkan data OJK, market share sektor keuangan syariah Indonesia per Maret 2020
mencapai 8,98% (tidak termasuk kapitalisasi saham syariah), dengan total aset sebesar
Rp1.497,44 triliun. Pasar modal syariah memiliki persentase pangsa pasar tertinggi dengan
16,33%, dilanjutkan dengan perbankan syariah sebesar 5,99%, dan IKNB Syariah dengan pangsa
pasar 4,34%. Tingkat pertumbuhan sektor keuangan syariah sangat signifikan. Total aset agregat
keuangan syariah hanya Rp382,02 triliun pada tahun 2012, namun telah meningkat hampir empat
kali selama delapan tahun terakhir. Dengan tingkat pertumbuhan yang ada tersebut, dengan
asumsi CAGR historis tujuh tahun antara 18,19% dan 21,21%, diperkirakan total aset keuangan
syariah (di luar kapitalisasi saham syariah) akan mencapai Rp3.385,58 triliun hingga Rp3.840,48
triliun pada akhir tahun 2024 – di luar asumsi dampak Covid-19. Sementara itu, kapitalisasi saham
syariah mendominasi total aset industri keuangan syariah dengan pergerakan fluktuatif antara
Rp2.400 triliun hingga Rp3.700 triliun selama periode 2012-2020. Dengan hadirnya ekonomi
syariah sebagai aspirasi nasional, diharapkan pertumbuhan saham syariah akan lebih baik di masa
mendatang.
Seiring perkembangannya yang pesat, Indonesia memiliki peran penting dalam industri
keuangan syariah dunia, serta kesempatan yang besar untuk memanfaatkan momentum
pertumbuhan industri syariah/halal global. Hal ini ditandai dengan posisi Indonesia yang
menempati peringkat kelima pada indeks keuangan syariah global tahun 2019 berdasarkan
laporan State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020. Dengan potensi yang dimiliki,
Indonesia dinilai mampu mewujudkan industri keuangan syariah yang kompetitif, efisien, dan
sustainable, serta menjadi salah satu pemain utama keuangan syariah global.
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Gambar 4.1. Total Aset Industri Keuangan Syariah 2012-2020

Sumber: Data OJK (diolah)
Dalam ekosistem ekonomi syariah, industri keuangan syariah menempati posisi krusial,
khususnya sebagai salah satu pilar pendukung utama industri halal yang merupakan
sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks ini, keuangan syariah ditargetkan untuk
dapat menarik pemilik dana besar, seperti investor institusi, investor global, dan dana pemerintah.
Di samping itu, keuangan syariah tetap mendukung segmen usaha menengah, kecil dan mikro
sebagai usaha yang mengutamakan dampak sosial dengan tetap menjaga performa usaha.
Keunggulan keuangan syariah berupa nilai, etika, keunikan produk, serta konsep risk-sharing yang
ditawarkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung roda perekonomian nasional, khususnya
halal value chain dan sektor infrastruktur (mis. kawasan industri halal, laboratorium halal, halal
port, dan lain sebagainya).

4.2. Tujuan
Pemerintah sebagai regulator memegang fungsi strategis dalam menentukan arah
pengembangan industri ekonomi dan keuangan syariah untuk lima atau sepuluh tahun ke
depan, serta good will yang besar untuk mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi baru di tengah momentum pertumbuhan industri halal dunia. Berdasarkan Rencana
Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia, dua fokus utama pengembangan
industri keuangan Syariah selama 2020-2024, yaitu pertama, fokus pada penguatan kapasitas, tata
kelola, dan infrastruktur industri keuangan syariah; serta kedua, penguatan modal dan pendanaan
industri ekonomi dan keuangan syariah.
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Gambar 4.2. Fokus Pengembangan dan Tujuan Utama Sektor Keuangan Syariah 2020-

2024

Penguatan kapasitas, tata kelola, dan infrastruktur industri keuangan syariah
Penguatan kapasitas, tata kelola, dan infrastruktur industri keuangan syariah bertujuan
untuk menjawab kritik dan harapan dari sisi demand yang menginginkan pelayanan
keuangan syariah yang mumpuni, dimana paling tidak setara dengan lembaga keuangan
konvensional. Berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti belum maksimalnya tata kelola,
keterbatasan infrastruktur IT, rendahnya penetrasi dan skala ekonomi, serta kurangnya daya saing
industri keuangan syariah, menjadi beberapa alasan utama belum adanya lembaga keuangan
syariah berskala besar. Ditambah lagi, peraturan terkait keuangan syariah yang masih belum
terintegrasi dengan baik serta belum terdapatnya skema insentif yang menciptakan kesetaraan
atau level-playing field industri perbankan, pasar modal, dan IKNB Syariah juga menjadi beberapa
poin utama yang patut diperhatikan. Secara umum, kegiatan dalam fokus pengembangan ini akan
dijalankan melalui perumusan rekomendasi dalam rangka mendorong peningkatan inovasi
produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah.

Penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan syariah.
Fokus pengembangan penguatan modal dan pendanaan adalah untuk menjadikan sektor
ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari agenda pembangunan yang tercantum
dalam RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas. Penguatan modal dan pendanaan bagi industri halal (termasuk
korporasi dan UMKM), sektor infrastruktur, dan keuangan syariah diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, berkelanjutan, serta mendorong kesejahteraan
masyarakat secara adil dan merata.
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Kedua fokus pengembangan strategis di bidang keuangan syariah tersebut kemudian diturunkan
menjadi 8 (delapan) program kerja yang menjadi prioritas selama periode 2020-2024 dalam
rangka mempercepat, memperluas, dan memajukan industri ekonomi dan keuangan syariah di
Indonesia.

4.3. Deskripsi Program Kerja
Merujuk pada fokus utama pengembangan industri keuangan syariah, serta tingkat urgensi dari
berbagai pilihan intervensi, maka berikut adalah delapan program nasional pengembangan
industri keuangan syariah. Delapan program kerja ini merupakan inisiatif strategis implementasi
dari dua fokus utama yang sudah disampaikan sebelumnya:

4.3.1. National Halal Fund
National Halal Fund (NHF) merupakan salah satu pilar dan program
utama dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, untuk
mendukung pertumbuhan industri halal dan mempercepat tumbuhnya
sentra produksi halal berorientasi ekspor. NHF adalah instrumen penting
dalam penguatan seluruh rantai nilai halal dari hulu ke hilir, khususnya dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan jasa halal, mulai dari bahan
baku, proses pengolahan, saluran distribusi, hingga pembiayaan. NHF juga
akan memperkuat peran sektor keuangan syariah dalam membiayai rantai
nilai atau industri halal di Indonesia, yang saat ini masih sangat rendah.
National Halal Fund (NHF) merupakan program pembiayaan dan
pendampingan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta
industri besar dalam rangka mendukung pengembangan rantai nilai
halal di Indonesia. Dengan adanya NHF, pelaku industri halal diharapkan
akan

mampu

meningkatkan

kualitas,

kapasitas,

produktivitas,

dan

kemampuan ekspornya, serta menghasilkan produk halal sebagai substitusi
impor. Program kerja ini difokuskan pada penentuan penyelenggara National
Halal Fund (NHF), yang bertugas memberikan pembiayaan, advisory dan
pendampingan terhadap pelaku industri halal, serta mengidentifikasi
berbagai sumber pendanaan sesuai ketentuan yang ada. Untuk tahap awal,
penyelenggara NHF adalah lembaga existing yang mempunyai mandat sesuai
dengan fungsi NHF. Namun, perlu dilakukan evaluasi jangka menengah (3-5
tahun), mengenai cakupan, kelembagaan serta pendanaan NHF guna
mengimbangi kebutuhan industri halal yang berkembang sangat pesat.
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4.3.2. Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan inisiatif
strategis untuk mendorong tersedianya produk dan layanan berbasis
syariah dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk
menyediakan diversifikasi produk dan akses layanan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas permodalan industri
keuangan syariah dari kegiatan pengelolaan aset dana investasi jaminan
sosial berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan ini akan diselenggarakan oleh BP
Jamsostek dengan 8 (delapan) prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
yaitu gotong royong; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas;
profitabilitas; kepesertaan; serta dana amanat yang dikelola untuk
pengembangan program dan kepentingan perlindungan bagi peserta.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah suatu perlindungan
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan
meninggal dunia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1992).
Mengacu pada prinsip penyelenggaraan BP Jamsostek, banyak yang telah
sejalan dengan prinsip syariah, diantaranya prinsip ‘kegotong-royongan’ atau
ta’awun. Begitu juga dengan pengelolaan dana, dimana telah dilakukan
pemisahan antara dana BP Jamsostek dengan dana kepesertaan (telah
dipisahkan berdasarkan masing-masing program).
Layanan syariah diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan dan
kebutuhan masyarakat akan layanan berbasis syariah di BP Jamsostek.
Dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang berada di usia produktif
(di atas 15 tahun) sebanyak 124 juta orang, maka potensi atas perluasan akses
dan layanan, serta penempatan dana investasi pengguna jaminan sosial
masih sangat besar. Aset kelolaan dana jaminan sosial melalui instrumen
syariah dan konversi aset perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan
manfaat yang optimal bagi para peserta.

4.3.3. Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh
Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sejalan dengan
rencana kerja yang tertuang dalam Masterplan Arsitektur Keuangan
Syariah Indonesia (MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
(MEKSI). Pemberlakuan Peraturan Daerah/Qanun Aceh ini bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Aceh secara
luas, khususnya melalui peningkatan partisipasi masyakat dalam sektor
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keuangan, peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan, serta
kontribusi dalam peningkatan market share ekonomi dan keuangan syariah
secara nasional, khususnya perbankan syariah.
Dalam Qanun Aceh No.11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
tersebut, ditetapkan bahwa semua lembaga keuangan konvensional
wajib melakukan konversi menjadi lembaga keuangan syariah maksimal
3 tahun setelah qanun dikeluarkan. Batas akhir proses konversi adalah 4
Januari 2022. Sesuai pasal 6, disebutkan bahwa peraturan tersebut berlaku
bagi setiap individu, badan hukum, dan badan usaha yang melakukan
kegiatan transaksi keuangan di wilayah provinsi Aceh. Perda/Qanun Aceh ini
dibuat berdasarkan landasan konstitusional UUD 1945 pasal 18-B
(Amandemen ke-4), yang menyebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu
daerah khusus dan istimewa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus pemerintahannya sendiri (asymmetric decentralization) dan
kepentingan masyarakatnya, sesuai dengan ketentuan dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan adanya implementasi Qanun LKS di Aceh ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan market share
perbankan syariah secara nasional, atau diperkirakan bertambah hingga
1%. Aset perbankan konvensional yang saat ini sedang dikonversi menjadi
aset perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp28 triliun.
Sehingga total aset perbankan syariah di Aceh akan meningkat dari Rp31
triliun menjadi sebesar Rp59 triliun ketika konversi selesai – diluar
pertumbuhan organik. Hingga saat ini terdapat 12 bank umum konvensional
yang beroperasi di Aceh dan sedang dalam proses konversi layanan
konvensional menjadi layanan syariah, atau memindahkan asetnya kepada
bank syariah lain.

4.3.4. KPBU Syariah
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) syariah merupakan
skema kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam
pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, yang sesuai dengan
prinsip syariah. Skema ini meliputi skema pembayaran dan penjaminan dari
pemerintah, serta pembiayaan syariah untuk pihak swasta yang membangun
dan mengelola infrastruktur tersebut. Pemerintah membentuk skema KPBU
untuk mengatasi kendala-kendala pembangunan infrastruktur dalam rangka
mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kendala-kendala yang
dapat diatasi dengan KPBU antara lain keterbatasan dana pemerintah,
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan keahlian pemerintah dalam
membangun dan mengelola infrastruktur. Di sisi lain, pembangunan
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infrastruktur pemerintah juga dapat menjadi peluang bagi sektor swasta
dikarenakan proyek strategis ini memiliki nilai besar, jangka panjang, dan
dukungan dari pemerintah berupa skema penjaminan.
Program kerja ini mendukung upaya pemerintah, khususnya melalui
lembaga

Penjaminan

mengembangkan

Infrastruktur

skema

KPBU

Indonesia

Syariah

(PT

untuk

PII),

dalam

pembangunan

infrastruktur di Indonesia dengan pilot project pembangunan RSUD
Zainoel Abidin di Aceh. Pilot project ini bertujuan untuk mendukung
percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan sekaligus meningkatkan
kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pembangunan nasional.
Masterplan

Arsitektur

Keuangan

Syariah

Indonesia

(MAKSI)

merekomendasikan agar keuangan syariah dapat berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan tujuan syariah dan
prioritas pemerintah Indonesia. Masuknya keuangan syariah ke dalam arus
utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan
pembangunan dengan memperluas basis investor untuk mendanai proyekproyek infrastruktur yang diperlukan.
KNEKS berperan untuk mengoordinasi stakeholder terkait untuk
percepatan perizinan KPBU Syariah serta sosialisasi kepada perbankan
syariah dan investor potensial lainnya. KNEKS juga mendorong perluasan
penerapan KPBU Syariah untuk proyek pembangunan infrastruktur lainnya di
Indonesia. Dalam hal ini, KNEKS memberikan rekomendasi kebijakan kepada
regulator terkait untuk mendukung ekosistem KPBU Syariah dari sisi
kelengkapan regulasi termasuk fatwa, serta advokasi kepada Pemerintah
Daerah ataupun pihak lain yang berpotensi menjadi Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) untuk menggunakan skema KPBU Syariah. Adanya
proyek-proyek pembangunan infrastruktur nasional yang dijamin pemerintah
dapat memperbanyak proyek-proyek berkualitas yang didanai melalui
keuangan syariah. Selain itu, adanya skema syariah untuk pembangunan
infrastruktur dapat menarik investasi dari dalam dan luar negeri yang memiliki
preferensi investasi syariah atau impact investment.

4.3.5. Islamic Investment Bank
Investment bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan
fungsi intermediasi antara investor dan pengusaha, serta memiliki
spesialisasi pada strukturisasi transaksi finansial berskala besar dan
kompleks, dapat berfungsi sebagai penasehat keuangan dan investasi,
serta memfasilitasi aksi korporasi, konversi, dan reorganisasi. Dalam
Islamic Investment Bank, fungsi-fungsi tersebut dijalankan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Program ini sesuai dengan salah satu rekomendasi
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utama yang tertuang di dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah
Indonesia (MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
(MEKSI) berikut dokumen Rencana Implementasinya. Salah satu tujuan utama
program kerja ini adalah peningkatan kapasitas pasar modal syariah yang
diwujudkan dalam bentuk mendorong kehadiran Islamic Investment Bank.
Bank Investasi Syariah atau Islamic Investment Bank (IIB) diperlukan
untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang saat ini belum
mampu

beroperasi

secara

optimal,

khususnya

dukungan

bagi

pembiayaan berskala besar dan jangka panjang yang sesuai dengan
prinsip syariah. Kondisi ini tercermin dalam beberapa indikator. Pertama,
terbatasnya kemampuan finansial dan institusional keuangan syariah
eksisting untuk mempersiapkan dan mendanai proyek korporasi skala besar
serta pembiayaan sektor infrastruktur di Indonesia. Kedua, pangsa pasar
modal syariah secara keseluruhan terhadap konvensional pada Q1 2020 baru
mencapai 16,33% walaupun terdapat potensi dana-dana berbasis syariah
yang cukup besar. Ketiga, kontribusi Sukuk korporasi terhadap pasar Sukuk
negara hanya 18% dan didominasi oleh perusahaan swasta. Sementara, Sukuk
korporasi yang berasal dari perusahaan BUMN masih belum banyak. Kedua
indikator terakhir disebabkan belum adanya lembaga keuangan syariah yang
secara khusus menjalankan fungsi intermediasi antara investor dan korporasi
yang bidang usahanya sesuai dengan prinsip syariah, termasuk BUMN.
Islamic

Investment

Bank

juga

dapat

menjadi

fasilitator

dalam mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur nasional
serta pengembangan pasar modal syariah secara luas. Inisiatif untuk
menghadirkan Islamic Investment Bank diharapkan dapat dilakukan melalui
penguatan unit usaha syariah (UUS) dari PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) yang selama ini sudah menjalankan beberapa fungsi investment
banking khususnya pembiayaan infrastruktur dan advisory, maupun melalui
opsi-opsi lainnya.

4.3.6. Konsolidasi Perbankan Syariah
Konsolidasi perbankan syariah merupakan upaya meningkatkan aset
dan modal perbankan syariah melalui akuisisi, merger, pembentukan
holding maupun cara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun pelaku konsolidasi dapat berasal dari Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah baik yang berupa subsidiari BUMN, BPD, maupun swasta.
Konsolidasi diharapkan melahirkan bank syariah dengan skala bisnis yang
efisien, kompetitif, dan berkesinambungan (sustainable).
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Penguatan perbankan syariah melalui program konsolidasi bertujuan
untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah melalui penguatan
struktur permodalan dan optimalisasi sinergi bank dalam satu
kepemilikan. Dalam rangka mendorong kedua hal tersebut, maka KNEKS
mengusulkan agar kebijakan ini dapat didukung dengan pemberian fasilitas
fiskal secara bersyarat selama periode waktu tertentu. Dengan modal yang
lebih kuat, bank syariah dapat melakukan investasi dalam aspek-aspek
internal yang dianggap masih lemah, seperti SDM dan teknologi informasi,
untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional.
Keterbatasan modal merupakan salah satu akar permasalahan pada
bank syariah yang menyebabkan terbatasnya kapabilitas bank dalam
menghadapi persaingan dengan bank konvensional yang jauh lebih
lama beroperasi. Keterbatasan ini menjadi catatan khusus dalam dokumen
MEKSI 2019-2024, dinyatakan menjadi penghambat pertumbuhan bank
syariah sehingga potensi pasar yang cukup besar belum mampu digarap
secara optimal. Kurangnya daya saing bank syariah dapat dilihat dari
beberapa aspek seperti kualitas dan kuantitas SDM, teknologi informasi, serta
keterbatasan dalam melakukan ekspansi bisnis baik yang disebabkan oleh
regulasi (terkait batas maksimum pemberian pembiayaan) maupun bisnis
(terkait dengan cost of financing yang kurang kompetitif). Oleh karena itu,
salah satu program utama KNEKS adalah mendorong bank syariah untuk
melakukan konsolidasi industri agar terjadi peningkatan kapabilitas bank baik
karena bertambahnya modal maupun sinergi grup.

4.3.7. Penguatan Industri Asuransi Syariah
Program

penguatan

industri

asuransi

syariah

bertujuan

untuk

mengevaluasi dan mengusulkan penyesuaian kebijakan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan industri asuransi syariah,
terutama yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri. Melalui
evaluasi dan usulan penyesuaian kebijakan, diharapkan pelaku industri dapat
meningkatkan kapasitasnya dengan baik serta memperbesar pangsa pasar,
sehingga terbentuk industri asuransi syariah yang lebih kuat.
Penguatan industri asuransi syariah merupakan respon atas kondisi yang
dihadapi oleh pelaku dalam dua dekade terakhir, dimana terjadi stagnasi
pertumbuhan market share asuransi syariah. Pada tahun 2019, market
share asuransi syariah mencapai 5,82% terhadap total industri asuransi. Dari
jumlah pelaku industri, terdapat peningkatan perusahaan asuransi syariah
full-fledged dan unit syariah (US) perusahaan asuransi selama 5 tahun terakhir.
Namun, peningkatan jumlah pemain belum sepenuhnya selaras dengan
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pertumbuhan aset di industri, terutama jika dibandingkan dengan asuransi
konvensional.
Salah satu upaya untuk memperkuat industri asuransi syariah adalah
melakukan evalusi dan usulan penyesuaian kebijakan, khususnya yang
berkaitan dengan kewajiban pemisahan (spin-off) US dari induknya. Di
tengah kondisi pertumbuhan dan makroekonomi yang sulit, Undang-Undang
No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan unit syariah
perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memisahkan diri dengan
perusahaan induknya pada tahun 2024. Bila pemisahan tersebut tetap
dijalankan, maka jumlah pemain akan semakin banyak, namun terdapat
potensi pertumbuhan industri secara bisnis tidak berubah, dan struktur
permodalan (risk-based capital) perusahaan asuransi/reasuransi syariah
secara individu tidak bertambah kuat. Sehingga, kebijakan ini berpotensi
menjadi kontraproduktif dengan visi mewujudkan industri asuransi syariah
yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.

4.3.8. Pengembangan Dana Pensiun Syariah
Dana pensiun Syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan nonbank yang memiliki kontribusi paling rendah diantara sektor IKNB
Syariah, yakni sebesar 1,5%. Hal ini terlihat dari jumlah pemain dana
pensiun Syariah yang saat ini baru berjumlah 3 lembaga. Apabila
dikembangkan dengan maksimal, maka hal ini dapat menjadi potensi yang
dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan sektor jasa keuangan
Syariah lainnya, terutama pasar modal Syariah, yang sangat erat berkaitan
dengan pengelolaan dana jangka panjang.
Potensi

yang

masih

dapat

dimaksimalkan

adalah

dengan

memperbanyak opsi pilihan baik produk maupun layanan pengelolaan
dana pensiun sesuai dengan prinsip Syariah, baik itu melalui konversi
lembaga atau pilihan paket investasi. Pengembangan lainnya adalah
dengan melakukan integrasi baik melalui perbankan ataupun perusahaan
asuransi, serta perusahaan pemberi kerja untuk dapat memfasilitasi pekerja
yang menginginkan skema dana pensiun sesuai prinsip Syariah. Oleh karena
itu sesuai dengan MEKSI 2019-2024, diperlukan langkah strategis dalam
mengembangkan dana pensiun Syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui
program pengembangan, seperti konversi dana pensiun konvensional baik
pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) serta menghadirkan paket pilihan investasi dana pensiun
sesuai dengan prinsip Syariah.
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4.4. Rencana Aksi
Dalam menjalankan program nasional pengembangan industri keuangan syariah, diperlukan
pendekatan pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan rincian aksi utama, timeline, dan pemangku
kepentingan terkait. Pendekatan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel - tabel berikut ini:

4.4.1. National Halal Fund
Kegiatan utama dalam program National Halal Fund adalah melakukan koordinasi
penyelenggaraan kegiatan penyaluran pembiayaan dan pendampingan terhadap sektor
usaha yang bergerak dalam rantai nilai halal. Tahap awal program akan memastikan
tersedianya dokumen pendukung penyelenggaraan, baik landasan hukum, kelembagaan,
maupun rencana bisnis NHF. Dokumen ini diperlukan sebagai acuan dalam proses berjalannya
pengelolaan dan penyaluran dana National Halal Fund (NHF). Tahap berikutnya merupakan tahap
koordinasi dan advokasi implementasi program NHF, dimana peran dan fungsi KNEKS akan fokus
pada pengembangan kapasitas dan jangkauan kerja NHF, khususnya identifikasi sumber-sumber
pendanaan yang sustainable serta pengembangan organisasi NHF, untuk mengimbangi
kebutuhan dan perkembangan industri halal sebagai penerima manfaat utama dari NHF.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Penyusunan kajian rencana bisnis

• Kemenkeu

National Halal Fund

• Kemen
KUKM
• Kemenperin

Penyelenggaraan

• Kemenkeu

program National Halal Fund,

• Kemen

pada sektor UMKM bidang

KUKM

industri produk halal

• Kemenperin

Penyusunan kajian alternatif

• Kemenkeu

pendaaan National Halal Fund

• OJK

non-APBN, termasuk mekanisme

• Kemen

secondary financing

KUKM

Penyusunan dokumen rencana

• Kemenkeu

strategis dan review

• Kemen

kelembagaan National Halal
Fund, dalam rangka

KUKM
• Kemenperin
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pengembangan cakupan dan
perluasan jangkauan NHF
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Penyusunan dasar hukum

• Kemenkeu

dan/atau peraturan tentang

• Kemen

National Halal Fund sebagai
dasar entitas National Halal Fund

• Kemenperin

Koordinasi dengan stakeholders

• Kemenkeu

terkait kebutuhan dasar hukum

• Kemen

dalam penyelenggaraan National
Halal Fund
3.

KUKM

KUKM
• Kemenperin

ANGGARAN
Kebutuhan jasa konsultan untuk

• Kemenkeu

kajian penyusunan recana bisnis
dan rancangan pengelolaan dan
penyaluran dana National Halal
Fund
Dukungan APBN untuk dana

• Kemenkeu

awal penyelenggaraan National
Halal Fund
Pengelolaan dan penggunaan

• Kemenkeu

dana National Halal Fund untuk

• Kemen

advisory dan pendampingan
dalam hal pengembangan

KUKM
• Kemenperin

industri halal serta
pendampingan sertifikasi halal
Penyusunan mekanisme

• Kemenkeu

pendanaan pihak eksternal,

• OJK

diantaranya dengan skema
secondary halal financing,
sebagai alternatif dan tambahan
pendanaan National Halal Fund
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Pengelolaan pendanaan

• Kemenkeu

alternatif, misalnya dengan

• OJK

skema secondary halal financing

• Kemen
KUKM

4.

SOSIALISASI
Implementasi National Halal

• Kemenkeu

Fund yang mencakup

• Kemen

penghimpunan, pengelolaan,
dan penggunaan dana untuk

KUKM
• Kemenperin

advisory dan pendampingan
dalam hal pengembangan
industri halal, serta sosialisasi
kepada stakeholders
5.

PEMBINAAN
Pembinaan untuk pembentukan,

• Kemenkeu

pembiayaan, pengelolaan dan

• Kemen

penggunaan dana National Halal
Fund advisory dan

KUKM
• Kemenperin

pendampingan dalam hal
pengembangan industri halal

4.4.2. Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Program ini sepenuhnya akan dijalankan oleh BP Jamsostek dengan tujuan untuk
menyediakan ragam produk dan akses layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
serta meningkatkan kapasitas permodalan industri keuangan syariah dari kegiatan kelolaan
aset dana investasi jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah. Sebagai langkah awal, pada
tahun 2019 telah disusun whitepaper: “Pengembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis
Syariah”, sebagai bentuk endorsement KNEKS kepada BP Jamsostek untuk mendukung hadirnya
layanan syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Saat ini, telah dilaksanakan survei
demand guna diperoleh insight dari masyarakat terkait rencana dihadirkannya opsi produk dan
layanan syariah Jamsostek yang sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil survei demand tersebut akan
digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen/regulasi pendukung, yaitu blueprint bisnis proses
pengembangan produk dan layanan syariah Jamsostek dan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman
penerapan prinsip syariah pada penyelenggaraan layanan syariah Jamsostek. Setelah itu, akan
dilaksanakan kegiatan pilot project layanan syariah Jamsostek di Aceh sekaligus untuk mendukung
implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga,
pada tahun 2021 diharapkan layanan syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat
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diimplementasikan (roll-out) secara nasional. Oleh karena itu, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah
Daerah, pelaku industri, dan masyarakat diharapkan mendukung program kerja ini supaya
berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
keuangan syariah, lebih lagi terhadap perekonomian nasional.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Koordinasi untuk mendukung
kegiatan survei demand kepada

• BP
Jamsostek

masyarakat
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Koordinasi intensif dengan
stakeholder terkait guna
mendorong penerbitan:
•

Jamsostek
• DJSN

Blueprint atas pengembangan

• OJK

produk dan layanan syariah

• Kemenkeu

sebagai dasar pelaksanaan

• Kemenko

bisnis proses di BP Jamsostek
•

• BP

Fatwa DSN-MUI sebagai

PMK
• DSN-MUI

pedoman penerapan prinsip
syariah pada penyelenggaraan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
Koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi Aceh dalam rangka
mendorong pilot project layanan
syariah jaminan sosial

• BP
Jamsostek
• Pemprov
Aceh

ketenagakerjaan, sekaligus
mendukung implementasi Qanun
Aceh No. 11/2018 yang mengatur
bahwa seluruh kegiatan layanan
keuangan di Provinsi Aceh harus
berbasis syariah maksimal hingga
Januari 2022
Mendorong kegiatan monitoring
dan evaluasi atas pilot project

• BP
Jamsostek

layanan syariah BP Jamsostek di

• DJSN

Aceh, serta mendorong

• OJK
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dilaksanakannya roll-out layanan
syariah Jamsostek secara nasional
3.

• Pemprov
Aceh

ANGGARAN
Kegiatan koordinasi untuk
penyusunan:
•

Survey dari sisi demand

•

Penyusunan blueprint layanan

• BP
Jamsostek

syariah BP Jamsostek
•

Penyusunan Fatwa DSN-MUI
sebagai pedoman
penyelenggaraan layanan
syariah di BP Jamsostek

•

Kegiatan pilot project di Aceh

Alokasi APBN untuk mendukung
koordinasi kegiatan:
•

• BP
Jamsostek

Penyusunan dan penerbitan

• Kemenkeu

Fatwa DSN-MUI sebagai

• DJSN

pedoman penyelenggaraan
layanan syariah di BP
Jamsostek
•

Pendampingan atas kegiatan
pilot project di Aceh

•

Pendampingan atas kegiatan
monitong dan evaluasi dari
pilot project di Aceh

•

Pendampingan roll-out
layanan syariah BP Jamsostek
secara nasional

4.

SOSIALISASI
Mendorong pelaksanaan kegiatan
sosialisasi (literasi dan edukasi)

• BP
Jamsostek

secara masif kepada setiap

• OJK

pemangku kepentingan terkait,

• Kemenkeu

industri/pelaku usaha, dan

• Kemenko

masyarakat (terutama para

PMK

pekerja) dari pilot project di Aceh
hingga roll-out secara nasional
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5.

PEMBINAAN
Mendorong pelaksanaan kegiatan

• BP

pendampingan dan pembinaan

Jamsostek

(monitoring dan evaluasi) secara

• DJSN

berkala dan intensif terhadap

• OJK

implementasi layanan syariah

• Kemenkeu

jaminan sosial ketenagakerjaan

• Kemenko

sejak pilot project di Aceh hingga

PMK

roll-out

4.4.3. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh
Meski Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
merupakan peraturan daerah yang bersifat lokal, namun dampak positif terhadap industri
keuangan syariah dapat dirasakan secara nasional. KNEKS berkomitmen untuk terus
mendukung terlaksananya Qanun LKS di Aceh, yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Inisiatif ini
disambut baik oleh Pemerintah Pusat hingga Daerah serta pelaku industri terkait. Pada tahun 2020
akan diupayakan terbitnya peraturan turunan dari Qanun LKS sebagai petunjuk pelaksanaan
(juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk memberikan pedoman bagi pelaku industri dalam
melakukan konversi. Selain itu dibutuhkan dukungan regulasi dari pemangku kepentingan terkait
untuk mengijinkan bantuan seluruh program sosial non-tunai di Aceh disalurkan melalui
perbankan syariah (BUS) dan mempercepat proses pengalihan aset serta kebutuhan administrasi
pendukung lainnya hingga akhir tahun 2021, dengan harapan seluruh LKS dapat berjalan optimal
pada awal tahun 2022. Oleh karena itu, stakeholders terkait perlu berkoordinasi dan bersinergi
dalam memberikan arahan dan dukungan untuk memastikan proses konversi atau transformasi
lembaga keuangan berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, lebih lagi terhadap perekonomian nasional.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

REGULASI & TATA KELOLA
Koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi Aceh untuk mendukung

• Pemprov
Aceh

penyusunan dan penerbitan
petunjuk pelaksanaan (juklak) dan
petunjuk teknis (juknis) sebagai
turunan Qanun LKS.

104

Koordinasi dengan stakholders
terkait guna mendukung perijinan

• Tim
Pengendali

penyaluran bantuan untuk seluruh

• Himbara

program sosial non-tunai di Aceh,

• Pemprov

melalui perbankan syariah oleh

Aceh

Bank Umum Syariah (BUS)
Koordinasi dan monitoring secara

• Seluruh

intensif kepada seluruh lembaga

lembaga

keuangan konvensional yang

keuangan

masih beroperasi di Aceh, untuk

konvensional

segera melakukan proses konversi

yang masih

hingga akhir tahun 2021

beroperasi di
Aceh
• Pemprov
Aceh
• OJK
• Kemen
BUMN

Monitoring dan evaluasi bersama
stakeholders terkait atas

3.

• Pemprov
Aceh

implementasi Qanun Aceh No.11

• OJK

Tahun 2018 Tentang LKS

• Kemenkeu

ANGGARAN
Koordinasi dengan stakeholders

• Pemprov

terkait dan para pelaku industri

Aceh

jasa keuangan konvensional dan

• Asosiasi

syariah di Jakarta (pusat) dan

Lembaga

Aceh.

keuangan

Koordinasi untuk mempercepat
proses konversi atas pengalihan
aset dan kebutuhan administrasi
lainnya dari masing-masing
lembaga keuangan konvensional
yang masih beroperasi di Aceh.
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4.

SOSIALISASI
Koordinasi untuk pelaksanaan

• Pemprov

kegiatan sosialisasi (literasi dan

Aceh

edukasi) secara masif kepada

• OJK

setiap pemangku kepentingan

• Kemenkeu

terkait, industri/pelaku usaha, dan

• Kemen

masyarakat untuk melakukan

BUMN

perpindahan data nasabah (daftar

• Asosiasi

ulang jika dibutuhkan) dari

Lembaga

lembaga keuangan konvensional

Keuangan

ke lembaga keuangan syariah
yang tersedia.

4.4.4. KPBU Syariah
Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah diharapkan dapat
diterapkan secara lebih luas untuk berbagai proyek di seluruh Indonesia, sehingga regulasi
pendukungnya harus dilengkapi. Saat ini, pilot project KPBU Syariah akan dilaksanakan untuk
pembangunan RSUD Zainoel Abidin di Aceh. Setelah pilot project ini berhasil dilaksanakan, akan
dilakukan advokasi kepada pemerintah daerah lain agar menerapkan skema KPBU Syariah untuk
pembangunan infrastruktur di daerahnya. Namun, sebelumnya diperlukan penyusunan dan
penyesuaian regulasi pendukung antara lain untuk menjadi acuan atas skema syariah yang
dilakukan, baik dari sisi hukum positif maupun fatwa, serta meningkatkan kapasitas perbankan
syariah. Perluasan penerapan KPBU Syariah ini akan memperbanyak portofolio pembiayaan
proyek-proyek berkualitas yang didukung pemerintah pada industri keuangan syariah sehingga
secara langsung dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Oleh
karena itu, diperlukan advokasi dan sosialisasi skema KPBU Syariah kepada seluruh stakeholder
serta koordinasi untuk menyesuaikan beberapa ketentuan agar mendukung penerapan KPBU
Syariah secara lebih luas.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

REGULASI & TATA KELOLA
Melakukan koordinasi untuk

• PT PII

memperoleh persetujuan

• Pemprov

implementasi KPBU Syariah
RSUD Zainoel Abidin Aceh dari

Aceh
• DPRA

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA)
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•

Menginformasikan bahwa
KPBU Syariah akan dijadikan
program kerja utama KNEKS

•

Koordinasi untuk menjawab
concern DPRA terkait proyek
KPBU Syariah Bersama
Pemerintah Aceh dan PT PII

Melakukan koordinasi untuk

• OJK

mendorong penyusunan

• BI

regulasi baru dan optimalisasi

• LPS

penerapan regulasi yang telah

• BKF

berlaku guna meningkatkan

Kemenkeu

kapasitas perbankan syariah
membiayai proyek KPBU syariah
•

Koordinasi untuk
penyusunan regulasi terkait
investment account

Melakukan koordinasi untuk

• DSN-MUI

penyusunan Fatwa DSN-MUI
terkait KPBU dan Penjaminan
Syariah secara umum
•

Koordinasi penyusunan
fatwa yang dapat dijadikan
acuan untuk proyek-proyek
KPBU Syariah lainnya

•

Fatwa ini mencakup
berbagai skema KPBU
syariah, penjaminan syariah,
serta skema pembiayaan
yang dimungkinkan

Melakukan koordinasi untuk

• Kemenkeu

penyesuaian Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No.
260/PMK/011/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penjaminan Infrastruktur dalam
Proyek Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha
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•

PMK tersebut menyatakan
bahwa perjanjian regres
harus memperhitungkan
time value of money
sementara dalam syariah
tidak diperbolehkan ada
time value of money atas
peminjaman uang

•

Perlu ada penyesuaian
ketentuan untuk
mengakomodasi skema
penjaminan syariah

2.

ANGGARAN
Financial closing pembiayaan

• PT SMI

KPBU Syariah kepada Badan
Usaha Pelaksana (BUP) terpilih
untuk proyek RSUD Zainoel
Abidin melalui sindikasi
perbankan syariah/investor
potensial
•

PT SMI menjadi lead
financier dalam KPBU
Syariah dan dapat
melakukan sindikasi
pembiayaan dengan
perbankan syariah/ investor
potensial seperti BPKH, BP
Jamsostek, dan investor
lainnya

APBD/APBN untuk pembayaran

• Kemenkeu

availability payment dan

• Pemerinta

penjaminan
•

h Daerah

Kementerian Keuangan
mengalokasikan dana untuk
penjaminan infrastruktur

•

Pemerintah Daerah/PJPK
lainnya membayar
ketersediaan layanan
infrastruktur yang dibangun
melalui skema availability
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payment berdasarkan
kriteria tertentu yang telah
disepakati dengan BUP
3.

SOSIALISASI
Sosialisasi proyek KPBU syariah

• PT PII

RSUD Zainoel Abidin kepada

• Kemen

BUP, bank syariah, dan investor

BUMN

potensial
•

Sosialisasi terkait skema
KPBU Syariah dan
identifikasi skema
pembiayaan yang
dimungkinkan kepada bank
syariah terutama bank
syariah milik BUMN

•

Sosialisasi terkait skema
pembiayaan syariah kepada
BUP BUMN yang terpilih

Advokasi penggunaan skema

• Kemen

KPBU syariah untuk

PPN/

pembangunan infrastruktur

Bappenas

kepada PJPK potensial
•

Dalam jangka pendek,

• Pemerinta
h Daerah

kemungkinan proyek KPBU
Syariah berikutnya masih
diterapkan untuk
pembangunan di Aceh.
•

Advokasi dilakukan kepada
PJPK potensial lainnya agar
dalam jangka menengah
sudah dapat diidentifikasi
proyek di daerah lain yang
dapat dibangun dengan
skema KPBU Syariah

4.

PEMBINAAN
Pendampingan untuk

• PT PII

pengembangan proyek KPBU

• PT SMI

syariah lainnya di seluruh

• Pemerinta

Indonesia

h Daerah
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•

Koordinasi dengan
stakeholder di berbagai
proyek KPBU Syariah
apabila diperlukan

4.4.5. Islamic Investment Bank
Inisiatif untuk menghadirkan Islamic Investment Bank diharapkan dapat melengkapi
ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya pembiayaan proyek
nasional dan korporasi skala besar, serta pengembangan pasar modal syariah. Dengan
kehadiran Islamic Investment Bank, diharapkan terdapat kontribusi signifikan keuangan syariah
dalam pembangunan nasional, khususnya pembiayaan proyek infrastruktur strategis, sindikasi
syariah proyek korporasi dan transaksi yang kompleks, hingga terdorongnya pertumbuhan aset
di pasar modal. Program ini diawali dengan penyusunan studi kelayakan Islamic Investment Bank
di Indonesia berikut kemungkinan implementasinya pada lembaga keuangan eksisting.
Selanjutnya, diperlukan penerbitan regulasi dan landasan hukum yang mendukung penerapan
model bisnis dari Islamic Investment Bank. Kemudian, proses perubahan atau penyesuaian fungsi
dari lembaga keuangan potensial dilakukan berdasarkan kerangka peraturan terkait. Sosialisasi
kepada pemangku kepentingan dan industri dilakukan setelah lembaga tersebut dapat
menjalankan fungsinya yang baru. Oleh karena itu, guidance and dukungan dari beberapa
kementerian dan institusi sangat penting dalam upaya mendorong hadirnya Islamic Investment
Bank di Indonesia.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Penyusunan Kerangka Acuan

• Kemenkeu

Kerja (KAK) konsultan untuk
menguji kelayakan Islamic
Investment Bank di Indonesia.
KAK tersebut merupakan acuan
dan persyaratan
penyelenggaraan lelang untuk
menunjuk konsultan
Melakukan koordinasi

• Kemenkeu

pengujian kelayakan atas

• OJK

inisiatif Islamic Investment Bank,

• BI

yang dapat didorong

• DSN-MUI

implementasinya melalui salah

• PT SMI
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satu lembaga keuangan
eksisting
Mendorong persiapan

• Kemenkeu

penerapan fungsi Islamic

• PT SMI

Investment Bank. Apabila
implementasi diarahkan pada
salah satu lembaga keuangan
eksisting, maka penerapannya
memerlukan beberapa
persiapan di lembaga tersebut
yang meliputi:
•

Mendorong penyesuaian
payung hukum kegiatan
usaha; dan

•

Mendorong penyesuaian
atas produk dan jasa Islamic
Investment Bank

2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong implementasi dan

• OJK

penerapan model bisnis Islamic

• Kemenkeu

Investment Bank melalui

• PT SMI

dukungan dalam penerbitan

• Kemenkum

atau penyesuaian beberapa
produk hukum (Peraturan) yang

ham
• DSN – MUI

meliputi:
•

PMK (bila diperlukan),

•

Peraturan OJK,

•

Perubahan AD & ART
perusahaan berikut jenis
usaha perusahaan (bila
diperlukan) melalui
Kemenkumham, dan

•

Kesesuaian syariah atas
produk dan jasa Islamic
Investment Bank

Mendorong lembaga keuangan

• PT SMI

yang ditunjuk untuk

• Kemenkeu

menjalankan fungsi Islamic

• OJK

Investment Bank melalui
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penyesuaian struktur organisasi
atau produk/jasa yang
ditawarkannya, serta
mendorong regulator dan
pemegang saham untuk turut
mendampingi bila transformasi
menjadi Islamic Investment Bank
dilakukan
3.

ANGGARAN
Studi Kelayakan (Feasibility

• Kemenkeu

Study) Islamic Investment Bank

• PT SMI

di Indonesia
4.

SOSIALISASI
Mendorong kegiatan sosialisasi

• Kemenkeu

dan audiensi dalam rangka

• PT SMI

memperoleh persetujuan
penerapan model bisnis dan
fungsi Islamic Investment Bank
pada lembaga keuangan yang
potensial
Mendorong kegiatan sosialisasi

• OJK

fungsi dan bentuk Islamic

• Kemenkeu

Investment Bank kepada

• PT SMI

berbagai stakeholders ekonomi

• Kemen

dan keuangan syariah, antara
lain:

5.

•

Perbankan syariah,

•

Pelaku pasar modal syariah,

•

BUMN,

•

Pemerintah Daerah,

•

Perusahaan industri halal

•

Pelaku usaha potensial

BUMN
• Pemerintah
Daerah

PEMBINAAN
Setelah mengimplementasikan

• PT SMI

model bisnis dan fungsi dari

• Kemenkeu

Islamic Investment Bank pada

• OJK

lembaga keuangan potensial,

• DSN – MUI
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selanjutnya adalah mendorong
regulator dan pemegang saham
untuk turut serta melakukan
pendampingan, monitoring,
serta evaluasi terhadap proses
bisnis serta produk dan jasa
yang akan dijalankan

4.4.6. Konsolidasi Perbankan Syariah
Konsolidasi perbankan syariah merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk
memperkuat struktur permodalan bank syariah sehingga terjadi peningkatan daya saing
dan daya tahan (survivability) dari potensi krisis. Pelaksanaan program ini melalui beberapa
tahapan yaitu perencanaan, penyusunan policy brief, serta sosialisasi rekomendasi kebijakan
kepada para pemangku kepentingan seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan,
Pemerintah Daerah, dan asosiasi industri perbankan syariah. Pada tahap awal, KNEKS melakukan
penyusunan kajian sebagai sumber rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam
dokumen policy brief. Selanjutnya, pelaksana program akan melakukan sosialisasi rekomendasi
kebijakan tersebut kepada pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan arahan, dukungan
dan menjadi program bersama antara KNEKS dengan stakeholder terkait. Pemerintah/Pemerintah
Daerah juga perlu mempertimbangkan penyesuaian anggaran (APBN/APBD) untuk mendukung
kelancaran program ini. Selain itu, aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengaturan
kebijakan perpajakan agar selaras dengan rencana konsolidasi perbankan syariah.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Melakukan penyusunan

• Kemenkeu

bahan paparan konsolidasi

• Kemen BUMN

perbankan syariah melalui:

• Asbisindo

•

Studi literatur,

• Asbanda

•

Koordinasi dengan

• Pemerintah

stakeholders untuk

Daerah

mendapatkan masukan
kondisi industri,
kebutuhan permodalan,
serta usulan lainnya
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2.

ANGGARAN
Mendorong pengalokasian

• Kemenkeu

APBN/APBD sebagai wujud

• Kemen BUMN

kebijakan Pemerintah/

• Pemerintah

pemerintah daerah untuk

Daerah

mendukung program
konsolidasi perbankan
syariah. Adapun
penggunaan APBN/APBD
tersebut antara lain:
•

Kemen BUMN selaku
pemegang saham Bank
BUMN untuk melakukan
konsolidasi
(akuisisi/merger/opsi
lain) bank syariah milik
Bank BUMN

•

Pemerintah daerah
selaku pemilik BPD
untuk melakukan
konsolidasi
(akuisisi/merger/opsi
lain) bank syariah milik
Pemerintah daerah.

•

Memastikan kelancaran
project management

3.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Mendorong tersedianya

• Kemenkeu

insentif fiskal dengan skema

• Asbisindo

dan jangka waktu tertentu

• Asbanda

bagi bank syariah yang
melakukan konsolidasi dan
sinergi grup. Usulan insentif
pajak, antara lain:
•

Pengurangan tarif PPh
untuk dividen yang
diinvestasikan kembali
sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan,
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misalnya investasi IT dan
SDM
•

Pengurangan tarif PPh
untuk penanaman modal
baru

•

Pengurangan tarif PPh
Badan untuk BUK yang
memiliki BUS/UUS
dengan porsi tertentu

4.

SOSIALISASI
Kegiatan advokasi atas

• Kemenkeu

rekomendasi kebijakan

• Kemen BUMN

kepada pemangku

• Asbisindo

kepentingan terkait yang

• Asbanda

meliputi:

• Pemerintah

•

Penyusunan policy brief

•

Koordinasi untuk

Daerah

mendapatkan masukan
dari stakeholder

4.4.7. Penguatan Industri Asuransi Syariah
Penguatan industri asuransi syariah bertujuan untuk mendorong terbentuknya industri
asuransi yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif, serta mengatasi kondisi
stagnasi pertumbuhan. Pertumbuhan aset yang stagnan, bertambahnya pemain di industri, dan
tingkat kemampuan berkompetisi yang cukup rendah merupakan kondisi yang dihadapi oleh
pelaku asuransi syariah saat ini. Melalui program kerja ini, dilakukan identifikasi kebijakankebijakan yang berpotensi kontraproduktif terhadap perkembangan industri dan didorong
penyesuaian terhadap kebijakan tersebut, termasuk kewajiban pemisahan unit syariah perusahaan
asuransi. Langkah awal yang dilakukan adalah penyusunan studi secara komprehensif terhadap
kebijakan eksisting dan dihasilkannya rekomendasi alternatif kebijakan. Tahap berikutnya adalah
disampaikannya rekomendasi tersebut untuk menjadi pertimbangan stakeholders kunci, dan jika
dianggap layak maka dilaksanakan tahapan usulan penyesuaian peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, bila penyesuaian regulasi telah disahkan, maka sosialisasi kepada segenap pelaku
dan pemangku kepentingan dapat dilakukan.
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No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Menyusun studi secara

• OJK

komprehensif yang

• Kemenkeu

dilaksanakan oleh Manajemen
Eksekutif KNEKS terhadap
kebijakan eksisting, termasuk
aspek kebijakan kewajiban
pemisahan unit syariah
perusahaan asuransi, melalui
studi literatur serta konfirmasi
isu dan kebijakan kepada
stakeholders terkait
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyampaikan hasil studi

• Kemenkeu

kepada kementerian dan

• OJK

lembaga terkait dalam rangka
mendorong tindak lanjut atas
rekomendasi kebijakan. Khusus
terkait kebijakan kewajiban
pemisahan unit syariah
perusahaan asuransi,
rekomendasi kebijakan
didorong menjadi salah satu
usulan dalam Omnibus Law
Sektor Keuangan
3.

ANGGARAN
Penyusunan studi rekomendasi

• OJK

kebijakan pengembangan

• Kemenkeu

industri asuransi syariah
Koordinasi antar lembaga dalam

• OJK

rangka menindaklanjuti

• Kemenkeu

rekomendasi kebijakan, antara
lain usulan kebijakan dalam
Omnibus Law Sektor Keuangan,
merupakan wewenang masingmasing lembaga menyesuaikan
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dengan tugas pokok dan
fungsinya
4.

SOSIALISASI
Mendorong diadakannya

• OJK

sosialisasi kepada pelaku

• Kemenkeu

industri asuransi syariah atas

• AASI

penyesuaian kebijakan/regulasi
sebagai hasil dari rekomendasi
kebijakan pengembangan
industri asuransi syariah

4.4.8. Pengembangan Dana Pensiun Syariah
Dana pensiun syariah memiliki potensi yang dapat memberikan dampak positif terhadap
penguatan sektor jasa keuangan syariah lainnya, terutama pasar modal Syariah, yang
sangat erat berkaitan dengan pengelolaan dana jangka panjang. Akan tetapi, industri dana
pensiun syariah memiliki kontribusi paling rendah diantara sektor IKNB Syariah, yakni sebesar
1,5%. Maka, program pengembangan industri dana pensiun syariah diarahkan pada mendorong
perluasan produk dan layanan dana pensiun syariah, antara lain melalui konversi dana pensiun
konvensional baik pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK), serta menghadirkan paket pilihan investasi dana pensiun sesuai dengan prinsip
Syariah. Pelaksanaan program akan dimulai dengan proses penyusunan kajian sebagai basis
perumusan rekomendasi kebijakan perluasan produk dan layanan dana pensiun syariah. Tahap
selanjutnya adalah melakukan koordinasi dalam rangka mendorong implementasi rekomendasi
kebijakan, baik melalui penyempurnaan dasar hukum/peraturan, perumusan insentif, maupun
sosialisasi kepada segenap pelaku dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan
koordinasi dan kerja sama yang baik serta dukungan yang kuat antara KNEKS dengan
Kementerian/ Lembaga dan pelaku industri terkait agar program ini dapat berjalan secara efektif
dan efisien.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Manajemen Eksekutif KNEKS

• OJK

menyusun rumusan

• ADPI

rekomendasi kebijakan untuk
perluasan produk dan layanan
dana pensiun syariah melalui
penyediaan paket pilihan
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investasi syariah oleh
perusahaan dana pensiun,
konversi dan konsolidasi
perusahaan dana pensiun
konvensional, serta penyediaan
alternatif dana pensiun syariah
bagi pekerja oleh perusahaan
Mendorong implementasi

• OJK

rekomendasi kebijakan untuk

• ADPI

perluasan produk dan layanan
dana pensiun syariah
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong penyempurnaan

• OJK

dasar hukum dan/atau

• Kemenkeu

peraturan tentang

• DSN-MUI

penyelenggaraan dana pensiun
dengan skema syariah yang
mendukung perluasan produk
dan layanan dana pensiun
syariah
3.

ANGGARAN
Koordinasi dengan pemangku

• Kemenkeu

kepentingan terkait dalam
rangka mendorong perumusan
dan implementasi rekomendasi
kebijakan untuk perluasan
produk dan layanan dana
pensiun syariah serta
perumusan dan/atau
penyempurnaan dasar hukum
dan/atau peraturan tentang
penyelenggaraan dana pensiun
dengan skema syariah, termasuk
terkait insentif perpajakan.
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4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Mendorong perumusan insentif

• Kemenkeu

perpajakan yang mendukung

• ADPI

perluasan produk dan layanan
dana pensiun syariah.
5.

SOSIALISASI
Mendorong diadakannya

• Kemenaker

sosialisasi dan advokasi secara

• OJK

intensif kepada:

• ADPI

•

perusahaan dana pensiun

• Serikat

dalam rangka mendorong

Pekerja

penyediaan paket pilihan
investasi syariah serta
konversi dan konsolidasi
perusahaan dana pensiun
konvensional
•

pemilik perusahaan pemberi
kerja dalam rangka
mendorong penyediaan
alternatif dana pensiun
syariah bagi pekerja.
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V. Pengembangan Dana Sosial
Syariah
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5.1. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara di dunia dan situasinya
dapat memburuk ketika terjadi bencana alam dan nonalam, krisis ekonomi, atau krisis
politik. Hal ini terbukti pada tahun 2020 terjadi krisis kesehatan yaitu pandemi Covid-19 yang
telah menyebabkan bertambahnya jumlah orang miskin menjadi 26,42 juta jiwa per Maret 2020
atau meningkat sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan dengan periode September 2019.
Beberapa pihak bahkan memprediksi dengan skenario terburuk, Covid-19 akan berdampak pada
penambahan jumlah masyarakat miskin hingga 33,24 juta jiwa atau sebesar 12,37% dari penduduk
Indonesia (SMERU Research Institute, 2019) 1.
0F

Gambar 5.1. Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2006 – Maret 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari solusi yang paling efektif dalam
menurunkan dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Upaya pemberantasan kemiskinan ini
bahkan telah menjadi salah satu poin pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs) yang digagas oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah sendiri juga sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan kemiskinan,
meskipun perlu ada berbagai alternatif agar usaha tersebut dapat lebih efektif. Salah satu sistem
yang sangat berpotensi untuk penanggulangan kemiskinan adalah sistem ekonomi syariah,
khususnya melalui sektor dana sosial syariah yang meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf dan
keuangan mikro syariah. Beberapa ekonom internasional diantaranya Dr. Mohammed Obaidullah

1

SMERU (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU Working
Paper, April 2020.
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dan Prof. Habib Ahmed membuktikan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah sejalan
dengan nilai-nilai yang ingin dicapai di dalam agenda SDGs (Mohieldin and Aboulmagd, 2015), 2.
1F

Salah satu tugas dari KNEKS ialah melakukan penguatan dan pengembangan Dana Sosial
Syariah yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial termasuk
kemiskinan. Pada dasarnya kemiskinan dapat diidentifikasi dengan terbatasnya layanan
keuangan mikro syariah yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan miskin. Agar dapat dijadikan ‘senjata’ bagi penanggulangan
kemiskinan, maka keuangan sosial syariah perlu diikuti oleh peningkatan inklusifitas keuangan
syariah sehingga permasalahan akses layanan dapat teratasi. Dalam praktiknya, masih banyak
hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan sosial syariah di Indonesia,
sehingga integrasi dan kolaborasi yang kuat dari berbagai stakeholders sangat diperlukan dalam
upaya mencapai tujuan mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Sektor zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) menjadi instrumen penting dalam
ekonomi syariah yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Namun,
perkembangan sektor ZISWAF di Indonesia masih belum optimal dan membutuhkan upaya
perbaikan dari berbagai aspek. Penghimpunan ZIS Nasional pada tahun 2019 baru mencapai Rp
10,22 triliun dari potensi Rp 233 triliun (BAZNAS, 2020) 3. Sementara itu, penumbuhan wakaf uang
2F

tercatat baru mencapai Rp 255 miliar selama periode 2011-2019 (Badan Wakaf Indonesia, 2019) 4.
3F

Idealnya, sektor ini berpotensi menjadi instrumen fiskal yang dapat mengurangi beban biaya
negara. Khususnya dalam alokasi dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan
pembangunan fasilitas publik. Sektor ZISWAF juga dapat diintegrasikan dengan instrumeninterumen keuangan syariah lainnya dan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan
keuangan syariah secara keseluruhan. Instrumen ZISWAF sangat krusial karena berada pada posisi
piramida terbawah untuk mendukung aktivitas komsumsi maupun produksi masyarakat kelas
bawah yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada keuangan mikro syariah, sektor ini cukup tertinggal dari aspek kualitas sistem
pengawasan maupun kelengkapan infrastruktur yang mendukungnya dibandingkan
dengan sektor keuangan syariah lainnya seperti perbankan. Sektor ini memiliki potensi yang
besar untuk menanggulangi kemiskinan dan menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari
masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah di Indonesia. Institusi Keuangan Mikro Syariah
(IKMS) dengan bentuk Koperasi Simpan-Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berada di
bawah pengawasan Kementerian Koperasi & UKM per 30 Juni 2020 tercatat berjumlah 4.115 unit
(Kemenkop, 2020) 5. Sedangkan IKMS dengan bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
4F

2

Mohieldin and Aboulmagd (2015), On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance, Policy
Research Working Paper, World Bank 2015; Obaidullah (2020). The Sustainable Development Goals from A Shariah
Perspective. The Islamic Business and Finance Network 2020.
3
Badan Amil Zakat Nasional (2020). Evaluasi Kinerja dan Anggaran BAZNAS RI tahun 2020. Rapat Dengar Pendapat
Komisi VIII DPR, 14 Juli 2020
4
Badan Wakaf Indonesia (2019). Pengelolaan Wakaf Uang. Presentasi FGD-BKF Kemenkeu, 7 Oktober 2019
5
Kementerian Koperasi dan UKM (2020) diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi.
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yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ada sebesar 75 unit dengan 56
diantaranya berbentuk Bank Wakaf Mikro (OJK, 2020) 6. Jumlah IKMS yang sangat besar jika
5F

dibandingkan dengan jumlah bank sudah sepatutnya memperoleh perhatian khusus dari para
pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Sektor ini perlu diperkuat dan dikembangkan
agar keberadaannya sustain dan dapat terus memberikan layanan keuangan bagi masyarakat
miskin dan berpenghasilan rendah yang notabene termasuk dalam kategori unbankable. Dengan
demikian, dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, sektor keuangan mikro syariah akan
banyak difokuskan untuk berkontribusi pada pengembangan usaha ultra mikro dan usaha mikro,
dimana salah satunya adalah pengembangan produk-produk halal sebagai bagian dari penguatan
rantai nilai halal berbasis Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
maka perlu dipastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai ke berbagai
layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan
biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mengingat bahwa mayoritas
penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, layanan keuangan formal yang sesuai syariah
semakin menjadi prioritas. Namun, saat ini jaringan layanan keuangan syariah di Indonesia masih
sangat terbatas. Masih banyak wilayah dimana layanan keuangan syariah belum tersedia secara
memadai. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan peningkatan koordinasi dan kolaborasi berbagai
pemangku kepentingan untuk mempercepat perluasan dan penguatan jaringan layanan
keuangan syariah, yang selanjutnya akan meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

5.2. Tujuan
Dalam pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Dana Sosial Syariah, terdapat tiga
(3) hal yang menjadi fokus utama KNEKS sebagai pencapaian dalam lima tahun ke depan,
yaitu mewujudkan pengelolaan dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, wakaf) yang
transformatif, mewujudkan Institusi Keuangan Mikro Syariah yang sustainable dalam
rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

berpenghasilan

rendah,

dan

meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui optimalisasi jaringan pesantren.
Sebagai fokus yang pertama, mewujudkan pengelolaan dana ZISWAF yang transformatif menjadi
salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas tata kelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf di
Indonesia. Langkah tersebut perlu dilakukan dengan melihat keempat instrumen ZISWAF
merupakan instrumen-instrumen utama dalam sektor keuangan sosial syariah. Sepanjang sejarah
Islam, khususnya zakat dan wakaf telah terbukti menjadi instrumen fiskal utama yang digunakan
dalam rangka menopang perekonomian negara khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data statistik zakat dan wakaf nasional menunjukkan
bahwa realisasi penghimpunan dana ZISWAF meningkat setiap tahunnya. Namun, apabila

6

OJK (2020), berasal dari Portal Website Bank Wakaf Mikro http://lkmsbwm.id/
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dikaitkan dengan potensinya, realisasi zakat dan wakaf baik penghimpunan maupun
pemanfaatannya masih tergolong kecil.
Kedua, mewujudkan Institusi Keuangan Mikro Syariah yang sustainable merupakan upaya besar
dalam menjadikan sektor keuangan syariah dapat secara nyata berkontribusi dalam peningkatan
taraf hidup masyarakat. Dengan hadirnya IKMS yang kuat dan sustain, diharapkan kontribusi
sektor keuangan syariah dapat lebih besar lagi dalam memberikan layanan keuangan yang
inklusif, khususnya bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Disamping itu, sebagai
upaya merealisasikan tujuan utama adanya sektor keuangan syariah yaitu pemberdayaan,
keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.
Kemudian sebagai fokus utama yang ketiga adalah mewujudkan jaringan layanan keuangan
syariah berbasis pesantren yang luas dan kuat, serta mampu menjangkau masyarakat luas,
khususnya masyarakat di segmen ekonomi menengah ke bawah, di berbagai pelosok daerah.
Dengan adanya jaringan berbasis pesantren ini, maka masyarakat umum juga dapat mengakses
berbagai jasa keuangan syariah yang bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,
secara lebih mudah, murah, dan nyaman. Melalui ribuan pesantren yang tersebar di seluruh
Indonesia. Dengan kata lain, jaringan berbasis Pesantren ini akan berdampak sangat positif pada
peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
Gambar 5.2. Fokus Pengembangan dan Tujuan Utama Sektor Dana Sosial Syariah 20202024
Fokus Pengembangan 2020 - 2024

Mewujudkan
pengelolaan
zakat, infak,
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wakaf yang
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untuk
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Target Capaian Antara / Program Kerja

01

Transformasi Pengelolaan
Zakat, Infak dan Sedekah
Nasional

02

Transformasi Pengelolaan
Wakaf Nasional

03

Institusi Keuangan Mikro Syariah
yang Berkelanjutan (Sustainable)

04

Perluasan dan Penguatan
Jaringan Layanan Keuangan
Syariah berbasis Pesantren
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5.3. Deskripsi Program Kerja
Merujuk pada fokus utama pengembangan dana sosial syariah dalam rangka mengatasi
permasalahan

kemiskinan,

berikut

merupakan

program-program

kerja

utama

dalam

pengembangan dana sosial syariah:

5.3.1. Transformasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah
Nasional
Transformasi

pengelolaan

zakat,

infak

dan

sedekah

nasional

merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas tata kelola zakat di
Indonesia menuju pengelolaan yang lebih baik, melalui dukungan dari
suatu kebijakan atau pengaturan yang dapat menjadi dasar dari
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara end-to-end.
Sektor zakat, infak, sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam
ekonomi dan keuangan syariah, instrumen ini memberikan dampak dalam
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam aspek makro, ZIS menjadi instrumen yang dapat berkontribusi dalam
menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pengembangan ZIS di Indonesia
merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari upaya mempercepat,
memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah di Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi
nasional. Dalam konteks pengembangan ZIS di Indonesia, ditemukan
beberapa tantangan yang memerlukan solusi di antaranya adalah
mekanisme pengelolaan zakat yang kurang merata, belum terintegrasi
dengan struktur dan program sosial pemerintah, pengukuran kinerja yang
belum dapat di komparasi antarwilayah, belum terstandardisasi dan
terintegrasinya data zakat, belum optimalnya kepedulian kepala daerah
terhadap perbaikan pengelolaan zakat, serta belum optimalnya regulasi
zakat yang mendukung tumbuhnya ekosistem zakat yang harmonis,
kolaboratif,

dan

berdampak

dalam

mendukung

ekonomi

dan

pembangunan nasional.
Dengan pertimbangan di atas, program transformasi pengelolaan
zakat nasional menjadi penting untuk dilakukan dan diharapkan dapat
mendukung kinerja pemangku kepentingan zakat sehingga bisa
bertumbuh signifikan dan mendukung pembangunan nasional secara
lebih baik. Program transformasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah
nasional

bertujuan

untuk

mendukung

percepatan

penumbuhan

pengelolaan dana ZIS dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan lain program ini adalah
untuk menumbuhkan penghimpunan ZIS secara progresif, memperluas
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ekosistem ZIS formal secara nasional serta kebermanfaatannya, dan
menghadirkan data pengelolaan ZIS nasional yang reliable. Dengan adanya
program kerja transformasi pengelolaan zakat nasional yang melibatkan
seluruh stakeholders diharapkan memberi kebermanfaatan terhadap
perekonomian Indonesia khususnya dalam penanggulangan kemiskinan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

5.3.2. Transformasi Pengelolaan Wakaf Nasional
Tranformasi pengelolaan wakaf artinya merubah elemen-elemen
mendasar pada proses pengelolaan wakaf existing menuju bentuk
yang lebih efektif dan modern. Hal ini mengingat praktik wakaf di
Indonesia sudah berjalan sejak ajaran Islam masuk ke Indonesia. Namun,
perkembangannya cenderung masih stagnan. Kondisi ini disebabkan oleh
berbagai isu fundamental seperti literasi, tata kelola, regulasi, dan
kelembagaan, hingga sumber daya manusia yang masih terbatas. Hal ini
memberikan dampak pada optimalisasi lahan wakaf yang rendah serta
perolehan wakaf uang yang masih sangat jauh dari potensinya sehingga
manfaat wakaf pun belum cukup bisa dirasakan secara nyata oleh
masyarakat.
Upaya perbaikan wakaf perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder
terkait. Untuk itu, KNEKS menginisiasi program kerja transformasi
pengelolaan

wakaf

Kementerian/Lembaga

nasional
untuk

sebagai

program

menjawab

bersama

berbagai

tantangan-tantangan

pengembangan wakaf yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam program
kerja tersebut, terdapat sejumlah aktivitas utama yang secara umum
berfokus pada re-engineering business process wakaf uang, peningkatan
optimalisasi tanah wakaf, perbaikan sistem informasi wakaf, dan pendirian
Islamic Social Finance Service Board (ISFSB).
Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan penumbuhan
aset

wakaf

serta

kebermanfaatan

wakaf

bagi

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, penghimpunan wakaf
uang dapat terhimpun secara signifikan melalui program ini. Selain itu,
dalam aspek penguatan data dan informasi, program ini juga menargetkan
dapat menghadirkan informasi kinerja pengelolaan wakaf nasional yang
lebih komprehensif melalui Direktori Portfolio Aset Wakaf Produktif
Nasional.
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5.3.3. Institusi Keuangan Mikro Syariah yang Berkelanjutan
(Sustainable)
Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) adalah istilah yang digunakan
untuk menyebut secara kolektif lembaga-lembaga yang memberikan
layanan jasa keuangan mikro syariah di Indonesia, baik yang berbentuk
Koperasi Simpan-Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit
Simpan-Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), maupun yang
berbentuk

Lembaga

Keuangan

Mikro

Syariah

(LKMS).

Baik

KSPPS/USPPS maupun LKMS merupakan bentuk lembaga pemberi layanan
keuangan mikro syariah yang secara umum menjalankan konsep dan spirit
Baitul Maal wat Tamwil atau yang biasa disebut dengan BMT. Hanya saja,
perbedaannya

terletak

pada

aspek

regulator

dan

pengawasnya.

KSPPS/USPPS

berada

di

bawah

regulasi

dan

pengawasan

Kementerian/Dinas Koperasi & UKM, sedangkan LKMS berada di bawah
regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMT sendiri
merupakan konsep layanan keuangan mikro syariah yang merupakan ciri
khas Indonesia, dimana lembaga ini mengintegrasikan fungsi sosial (Baitul
Maal) dan fungsi komersial (Baitul Tamwil). Sehingga layanan keuangan
yang diberikan tidak saja berorientasi pada keuntungan tetapi juga
pemberdayaan anggota dan masyarakat. Dalam perkembangannya, LKMS
yang berada di bawah OJK tidak hanya berkonsep BMT, tetapi juga
berbentuk Bank Wakaf Mikro (BWM), sebuah institusi keuangan mikro
syariah berbasis pesantren.
Sektor IKMS di Indonesia telah kontribusi besar dalam memberikan
akses jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan akses tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah dapat
melakukan aktivitas ekonomi produktif yang dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka dengan prinsip layanan yang tidak hanya bersifat
komersial tetapi juga seimbang dengan prinsip layanan sosial. Kemudian
dibalut dengan nilai kekeluargaan yang tinggi menjadikan IKMS dekat
dengan masyarakat dan telah menjadi bagian dari aktivitas sosial-ekonomi
masyarakat

Indonesia,

khususnya

pada

kelompok

masyarakat

berpenghasilan rendah.
Sebagai lembaga yang lahir dan berkembang secara organik dari
masyarakat, IKMS terus berkembang dan tumbuh serta memberikan
manfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, IKMS juga
menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Dalam Masterplan
Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), tantangan yang dihadapi
oleh IKMS meliputi dukungan regulasi pemerintah, tantangan aspek
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kelembagaan dan profesionalitas, tantangan dukungan ekosistem dan
infrastruktur pendukung, serta tantangan aspek pengawasan terhadap
IKMS. Oleh karena itu, diperlukan inisiasi suatu program yang komprehensif
dalam membangun IKMS yang berkelanjutan (sustainable) yang bercirikan
ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
berpenghasilan rendah. Tujuan dari program tersebut yaitu agar ke depan:
(1) IKMS dapat sehat dan terus tumbuh berkesinambungan; (2)
terintegrasinya sektor keuangan mikro syariah dengan sektor usaha mikro
dan kecil (UMK), masjid, dan pesantren; sehingga pada akhirnya (3) dapat
memberikan

layanan

dan

transaksi

keuangan

kepada

masyarakat

berpenghasilan rendah.
Dalam

rangka

mewujudkan

IKMS

yang berkelanjutan,

KNEKS

merancang program kerja yang melibatkan semua stakeholder baik itu
anggota KNEKS maupun nonanggota KNEKS. Turunan dari program
kerja mewujudkan IKMS yang berkelanjutan ini meliputi: Standardisasi dan
Integrasi Data Institusi Keuangan Mikro Syariah, Penguatan Fungsi Sosial
pada Institusi Keuangan Mikro Syariah, Implementasi BMT 4.0, Implementasi
Kebijakan Sistem Pengawasan Keuangan Mikro Syariah, Implementasi
Sistem Penjamin Simpanan IKMS, serta Integrasi IKMS, Masjid, dan
Pesantren. Dengan adanya program kerja IKMS yang berkelanjutan dan
melibatkan seluruh stakeholders IKMS, diharapkan dapat terwujud IKMS
yang terus tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat terhadap
perekonomian Indonesia khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

5.3.4. Perluasan dan Penguatan Jaringan Layanan Keuangan
Syariah berbasis Pesantren
Inklusi keuangan, yang diwujudkan dalam bentuk akses masyarakat ke
berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat
waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan
kebutuhan

dan

kemampuan,

adalah

sangat

penting

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Survei Nasional Literasi
Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan oleh OJK tahun 2019 menunjukkan
bahwa Indeks Inklusi Keuangan Umum (komposit) di Indonesia telah
mencapai 76,19%. Namun survei tersebut juga menunjukkan fakta yang
cukup memprihatinkan yaitu bahwa Indeks Inklusi Keuangan Syariah
Indonesia di tahun 2019 baru mencapai 9,10%. Sebuah angka yang sangat
rendah mengingat bahwa 87% populasi Indonesia memeluk agama Islam.
Salah satu penyebab utama rendahnya Indeks Inklusi Keuangan Syariah ini
adalah karena jaringan layanan keuangan syariah di Indonesia yang masih
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sangat minim dan kurang tersebar merata, khususnya jika dibandingkan
dengan jaringan layanan keuangan konvensional. Sebagai contoh, menurut
data OJK bulan Desember 2019, terdapat 31.127 kantor layanan perbankan
konvensional, dan hanya 2.949 kantor layanan perbankan syariah yang
tersebar di seluruh Indonesia. Sungguh perbandingan yang sangat timpang.
Namun di sisi lain, data Kementerian Agama menyebutkan bahwa saat ini
terdapat 28.194 Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengingat
sumber daya manusia, aset fisik dan finansial, serta pengaruh pada
masyarakat yang dimiliki pesantren, akan besar sekali dampak positif pada
inklusi keuangan syariah di Indonesia apabila peran pesantren di kegiatan
penyediaan layanan keuangan syariah di Indonesia ditingkatkan dan
diperkuat.
Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi
keuangan syariah di Indonesia melalui perluasan dan penguatan
jaringan layanan keuangan syariah yang melibatkan pesantren. Hal ini
akan diwujudkan melalui sejumlah program turunan. Program turunan yang
utama adalah meningkatkan keberadaan Unit Layanan Keuangan Syariah
(ULKS) di pesantren, baik berupa lembaga keuangan syariah yang dimiliki
oleh Pesantren seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Wakaf Mikro
(BWM) maupun unit layanan yang berupa kemitraan atau keagenan dengan
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) formal. Melalui ULKS ini, pesantren akan
berperan aktif dalam menyediakan berbagai layanan keuangan syariah
untuk masyarakat di dalam dan sekitar pesantren.
Untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah secara nyata,
program turunan selanjutnya adalah peningkatan penggunaan
rekening syariah oleh masyarakat di dalam dan sekitar pesantren.
Melalui program turunan ini, akan dilaksanakan sejumlah pendekatan
formal dan informal, serta peningkatan kegiatan sosialisasi dan literasi
keuangan syariah, guna mendorong masyarakat pesantren untuk memiliki
rekening di lembaga keuangan syariah formal. Guna meningkatkan
ketersediaan pembiayaan syariah yang kompetitif bagi UMKM di dalam dan
sekitar pesantren, program ini juga memiliki satu turunan lagi yaitu
koordinasi untuk meningkatkan dana pembiayaan syariah pemerintah untuk
UMKM, seperti KUR Syariah, LPDB Syariah dan Pembiayaan Ultra Mikro
(UMi) Syariah, yang disalurkan ke UMKM di dalam dan sekitar pesantren.
Semua inisiatif ini, dipadukan dengan berbagai inisiatif di sektor-sektor
ekonomi dan keuangan syariah lainnya dan diharapkan akan meningkatkan
inklusi keuangan syariah di Indonesia dengan cukup signifikan.
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5.4. Rencana Aksi (Bentuk Dukungan, Timeline & Pemangku
Kepentingan)
Pelaksanaan rencana program nasional pengembangan dana sosial syariah, dituangkan dalam
pelaksanaan kegiatan dengan rincian aksi utama, timeline, dan pemangku kepentingan terkait.
Pendekatan tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini:

5.4.1. Transformasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Nasional
Dengan adanya transformasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Nasional dapat
menjadi solusi dalam menggalakkan peran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk mendukung
penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Berbagai aspek yang difokuskan dalam program ini di antaranya adalah implementasi
pengelolaan ZIS berbasis wilayah; integrasi pelaporan dan data ZIS dengan data kemiskinan dan
kesejahteraan sehingga dampak ZIS terhadap kemiskinan dan kesejahteraan dapat diperoleh
secara akurat dan cepat; serta koordinasi inovasi penghimpunan ZIS dan riset potensi zakat secara
rill dan koordinasi pengawalan undang undang zakat. Untuk itu, diperlukan komitmen dan sinergi
antar K/L dalam melakukan transformasi pengelolaan ZIS nasional guna menopang
perekonomian negara khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Menyusun Panduan

• Kemenag

Pengelolaan ZIS Berbasis

• Baznas

Wilayah secara bersama-

• BI

sama, dengan aktifitas

• Pemda

sebagai berikut:
•

Pembentukan
Tim Gugus Tugas
Zakat
Percepapatan
Penanganan
Covid-19

•

Rapat koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan ZIS

•

In-depth
interview dengan
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unit pengelola
zakat tingkat
kabupaten/ kota
•

Identifikasi
masalah
lapangan yang
dihadapi unit
pengelola zakat
dalam hal
pengumpulan
dan penyaluran
zakat

Melakukan Piloting

• Kemenag

Optimalisasi

• Baznas

Pengelolaan ZIS Berbasis

• Pemda

Wiilayah
•

Rapat koordinasi
dengan seluruh
pemangku
kepentingan
zakat

•

Sosialisasi awal
implementasi
pengelolaan ZIS
berbasis wilayah

•

Melakukan
koordinasi
dengan
pimpinan daerah
pelaksanaan
piloting

Menguatkan Koordinasi

• Kemenag

Inovasi Penghimpunan

• BI

ZIS Nasional

• Kemenko PMK

•

Melakukan kajian

• Kemen KUKM

dan benchmark

• Baznas

terkait program
community
development
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•

Menjadikan ZIS
sebagai
pendukung
industri halal dari
sisi penawaran
dengan pelaku
UMKM pada
industri halal
sebagai
backbone.

•

Melakukan kerja
sama dengan
organisasi
pengelola zakat
(OPZ) dan pihak
sponsor

•

Melakukan
perluasan
implementasi
program
community
development
berbasis ZIS

Melakukan Penyusunan

• Kemenag

bersama Pedoman

• BI

Revitalisasi Pelaporan

• Baznas

Kinerja ZIS Nasional
•

Melakukan kajian
pelaporan
integrasi data

•

Menentukan
pengawasan dan
pelaporan hasil
pengawasan OPZ

•

Menentukan
mekanisme
pengawasan dan
pelaporan OPZ
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Mendesain Sistem

• Kemenag

Informasi Kinerja ZIS

• BI

Nasional

• Baznas

•

Melakukan

• Kemenkominfo

diskusi dengan
pemangku
kepentingan ZIS
untuk
menentukan
variabel kinerja
yang akan diukur
dan indikator
pengukuran
kinerja zakat
•

Menginventarisasi statistik
kinerja zakat
nasional

Mengembangkan Sistem

• Kemenag

Informasi Kinerja ZIS

• BI

Nasional

• Baznas

•

Melakukan kajian

• Kemenkominfo

integrasi data
wajib pajak
dengan data
muzakki
sehingga dapat
diketahui
pengaruh/kinerja
zakat dalam
mendorong
peningkatan
kewajiban
perpajakan
2.

REGULASI & TATA
KELOLA
Merumuskan Perubahan

• Kemenag

Undang-Undang Zakat

• BI

•

Melakukan rapat

• Kemenkumham

koordinasi

• Baznas
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bersama seluruh
pemangku
kepentingan ZIS
untuk menyusun
terkait substansi
yang akan
menjadi pokokpokok
perubahan
Undang-Undang
Zakat
Merumuskan tata kelola

• Kemenag

zakat di daerah dan

• BI

harmonisasi pengelolaan

• Baznas

zakat pada level pusat

• Kemenkumham

dan daerah

• Kemendagri

•

Menyusun draf
inisiatif peraturan
bersama
pemangku
kepentingan
terkait, yang
akan diajukan
sebagai rumusan
tugas dan
wewenang
pemerintah
daerah dalam
pengelolaan
zakat

•

Melakukan
integrasi
program zakat
dengan program
pembangunan
pemerintah
pusat dan daerah

Mendukung Regulasi

• Kemenag

dan Peraturan Menteri

• BI

Agama mengenai Sistem

• Baznas
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Informasi dan Laporan

• Kemenkumham

Kinerja ZIS Nasional
•

Melakukan
koordinasi terkait
reviu atas
standarisasi data
pengelolaan ZIS
nasional pada
Baznas dan LAZ

•

Identifikasi
regulasi dan
Peraturan
Menteri Agama
terkait
pengelolaan
zakat

•

Menyiapkan draf
rekomendasi
regulasi dan
peraturan dari
Menteri Agama

3.

ANGGARAN
Mendorong

• Kemenag

pengalokasian

• BI

APBN/APBD sebagai

• Kemenkeu

wujud kebijakan

• Kemenkominfo

pemerintah yang

• Baznas

diperlukan untuk
mendukung
pengelolaan ZIS yang
lebih baik melalui
Pembuatan Sistem
Informasi Kinerja Zakat,
Infak, Sedekah Nasional
4.

INSENTIF FISKAL /
NON-FISKAL
Menyusun kebijakan

• Kemenag

atas dukungan Insentif

• BI

Zakat sebagai

• Kemenkeu

Pengurang Pajak

• Baznas
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Mendukung dibuatnya

• Kemenag

suatu program

• BI

penghargaan untuk

• Baznas

kepala daerah yang

• Kemendagri

mendukung
implementasi
pengelolaan ZIS berbasis
wilayah
5.

SOSIALISASI
Melakukan Sosialisasi

• Kemenag

Pedoman Optimalisasi

• BI

Pengelolaan ZIS Berbasis

• Baznas

Wilayah

• Kemendagri

•

Melakukan

• Pemda

promosi kepada
pimpinan daerah
dan seluruh
pemangku
kepentingan
zakat dalam
implementasi
pedoman
pengelolaan ZIS
berbasis wilayah
Melakukan Sosialisasi

• Kemenag

Pedoman Revitalisasi

• BI

Pelaporan Kinerja ZIS

• Baznas

Nasional
•

Melakukan
sosialisasi,
diskusi, dan
menyepakati
standarisasi data
ZIS bersama
seluruh
pengelola ZIS

Melakukan Sosialisasi

• Kemenag

Sistem Informasi

• BI
• Baznas
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Pelaporan dan Kinerja
ZIS Nasional
•

Melakukan
sosialisasi dan
change
management
secara berkala
untuk
memberikan
pengetahuan
kepada
pengguna sistem
informasi

6.

PEMBINAAN
Mendorong adanya

• Kemenag

pendampingan dan

• Baznas

monitoring Pengelolaan

• Pemda

ZIS berbasis wilayah
Melakukan Pelatihan

• Kemenag

dan Pendampingan

• Baznas

kepada pelaksana

• Pemda

implementasi
pengelolaan zakat
berbasis wilayah
Mendorong

• Kemenag

Pendampingan dan

• BI

monitoring sistem

• Baznas

pelaporan dan kinerja

• Kemenkominfo

ZIS nasional
7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Menyediakan Sistem

• Kemenag

Informasi Pelaporan dan

• BI

Kinerja ZIS Nasional

• Baznas
• Kemenkominfo
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5.4.2. Transformasi Pengelolaan Wakaf Nasional
Transformasi pengelolaan wakaf nasional mencakup berbagai aspek perbaikan untuk
membawa perubahan praktik wakaf menuju bentuk yang lebih efektif dan modern.
Perubahan transformatif pada praktik pengelolaan wakaf ini diharapkan akan mencapai tujuan
peningkatan penghimpunan wakaf uang secara signifikan serta mengoptimalkan tanah wakaf
menjadi produktif. Berbagai aspek yang difokuskan dalam program ini diantaranya perbaikan
business process wakaf uang, koordinasi optimalisasi produktifitas lahan wakaf, pembangunan
sistem informasi wakaf, serta koordinasi pendirian Islamic Social Finance Services Board (ISFSB).
Guna mendorong transformasi pengelolaan wakaf, maka dibutuhkan komitmen dan sinergi antar
K/L agar pendayagunaan aset wakaf produktif dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

Kepentingan

2024

PERENCANAAN
Mendorong pelaksanaan

• Kemenag

Kajian Business Process

• BWI

Re-engineering wakaf

• OJK

uang

• Kemen KUKM

•

Melakukan identifikasi

• BI

bottleneck yang
dihadapi pengelolaan
wakaf uang existing
•

Menyusun
rekomendasi business
process wakaf uang
baru

•

Menyusun peraturan
baru jika dibutuhkan

Mendorong koordinasi

•

Kemenag

optimalisasi produktivitas

•

BWI

lahan wakaf

•

Kemen ATR

Penjaringan aset

•

Kemenkeu

wakaf potensial untuk

•

BI

diproduktifkan,

•

OJK

•

mapping aset dan
analisis kelayakan
•

Pengembangan
pendanaan proyek
wakaf produktif
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Mendesain Sistem

•

Kemenag

Informasi Kinerja Wakaf

•

BWI

Uang dan Wakaf Produktif

•

Kemen ATR

Nasional

•

OJK

Melakukan identifikasi

•

Kemen KUKM

bottleneck yang

•

BI

Melakukan koordinasi

•

Kemenag

pendirian Islamic Social

•

BI

Finance Service Board

•

Baznas

(ISFSB)

•

BWI

•

dihadapi sistem
informasi wakaf
existing
•

Menyusun
rekomendasi desain
sistem informasi wakaf
nasional

•

Membangun sistem
informasi wakaf
nasional

•

Melakukan feasibility
study pendirian ISFSB,
termasuk advokasi
dan koordinasi

•

Menyusun
rekomendasi bentuk
organisasi ISFSB
beserta
kelengkapannya

•
2.

Mendirikan ISFSB

REGULASI & TATA
KELOLA
Melakukan percepatan

• Kemenag

revisi Undang-Undang

• BWI

Wakaf yang selaras

• BI

dengan perkembangan

• Kemenkumham

teknologi dan Waqf Core
Principle (WCP).
•

Koordinasi
penyusunan naskah
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akademik RUU yang
mengakomodir
kemajuan teknologi
serta standar WCP
•

Pengawalan bersama
proses revisi UU wakaf
yang baru

Merumuskan peraturan

• Kemenag

terkait perbaikan Badan

• BWI

Wakaf Indonesia yang
mencakup namun tidak
terbatas pada aspek:
•

Tugas dan fungsi,

•

Struktur organisasi,

•

Rencana strategis, dan

•

Penganggaran yang
ideal

Mengembangkan regulasi

• Kemenag

terkait Business Process

• Kemen KUKM

Wakaf Uang yang Baru

• OJK

•

Melakukan

• BWI

penyesuaian aturan
untuk menerapkan
business process wakaf
uang yang baru
Menyusun panduan

• Kemenag

pengelolaan wakaf surat

• BWI

berharga dan HAKI

• OJK

•

Koordinasi dengan K/L

• Kemenkumham

terkait untuk
menyusun panduan
pengelolaan wakaf
surat berharga dan
HAKI
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3.

ANGGARAN
Mendukung

•

Kemenag

pengalokasian anggaran

•

BI

untuk Kajian dan

•

Baznas

Pendirian Lembaga ISFSB

•

BWI

Mendukung

•

Kemenag

penganggaran perbaikan

•

BI

sistem informasi wakaf

•

Kemen ATR

nasional

•

BWI

Menguatkan dukungan

• Kemenag

anggaran untuk berbagai

• BWI

kajian yang dibutuhkan

• BI
• OJK
• Kemen KUKM

4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Memberikan insentif

• Kemenkeu

wakaf sebagai pengurang

• Kemenag

pajak

• BWI

Mengembangkan

• Kemenag

program penghargaan

• BWI

untuk pelaku wakaf

• BI

produktif berprestasi
5.

SOSIALISASI
Melakukan program

• Kemenag

sosialisasi wakaf secara

• BWI

nasional yang ditujukan

• Kemen KUKM

kepada instansi dan

• OJK

masyarakat umum

• BI

Melakukan sosialisasi

• Kemenag

business proses wakaf

• BWI

uang yang baru

• Kemen KUKM
• OJK
• BI
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6.

PEMBINAAN
Mendukung pembinaan

• Kemenag

dan pengawasan atas

• BWI

kinerja BWI, Nazhir, LKS

• OJK

PWU, dan KUA (aspek tata

• Kemen KUKM

kelola pendaftaran dan

• BI

administrasi wakaf tidak

• Kemen ATR

bergerak)
7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Mengembangkan sistem

• Kemenag

informasi wakaf uang dan

• BWI

nonuang selain tanah

• Kemen ATR

serta perbaikan sistem

• Kemen KUKM

informasi wakaf tanah

• OJK
• Kemenkominfo

5.4.3. Institusi Keuangan Mikro Syariah yang Berkelanjutan (Sustainable)
Dalam merealisasikan Institusi Keuangan Mikro Syariah yang Berkelanjutan atau
sustainable, diperlukan upaya penguatan dan pengembangan sektor ini secara integratif
dan komprehensif dalam empat (4) aspek utama, yaitu penguatan kelembagaan dan
finansialnya,

penguatan

sistem

pengawasannya,

pengembangan

infrastruktur

pendukungnya, serta bagaimana IKMS dapat menjadi katalis dalam pemberdayaan usaha
mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Dalam pelaksanaan ketiga hal tersebut tentu diperlukan
komitmen, sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang komprehensif dari seluruh pemangku
kepentingan terkait, mulai dari para regulator dan otoritas, asosiasi dan perhimpunan, akademisi,
serta para pelaku sektor keuangan mikro syariah itu sendiri. Penyusunan rencana aksi di bawah
ini menjabarkan bagaimana komitmen, sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku
kepentingan itu dituangkan
Aspek keempat pengembangan UMK menjadi salah satu fokus dari pelaksanaan program
pengembangan dana sosial syariah sebagai pembuktian bahwa sektor keuangan syariah
tidak dapat dipisahkan dari sektor riil dan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sektor
IKMS diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan sektor ekonomi rill pada tatanan
masyarakat ultra mikro, mikro, dan kecil. Keberhasilan dalam menjalankan aspek keempat ini
pada dasarnya berkaitan erat dengan pelaksanaan tiga aspek lainnya. Pengembangan aspek UMK
ini menjadi upaya untuk menangani dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,
dimana sektor ekonomi yang paling terdampak adalah UMK. Upaya tersebut akan dilakukan
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melalui program penyaluran dana bantuan sosial (bansos) produktif yang dicanangkan
pemerintah, K/L terkait akan membantu melakukan penyaluran dana bansos produktif tersebut
melalui keberadaan IKMS yang notabene anggota atau nasabahnya adalah pelaku UMK.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Mendorong terlaksananya

• Kemen KUKM

kajian mengenai konsep

• OJK

sistem pengawasan IKMS
yang baik untuk dijadikan
acuan dalam proses
penguatan sistem
pengawasan IKMS, yang
dilakukan melalui:
•

Koordinasi berkala
untuk menggalang
kesamaan visi,
dukungan, dan
meningkatkan
awareness bersama
seluruh pemangku
kepentingan atas
urgensi dari penguatan
sistem pengawasan
IKMS

•

Studi literatur untuk
menunjukkan kondisi
eksisting, melihat
urgensi dari penguatan
sistem pengawasan
IKMS

•

In-depth Interview
dengan para pelaku,
pakar, dan akademisi
sektor keuangan mikro
syariah untuk
menghimpun ide dan
aspirasi
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•

Forum Diskusi (FGD)
dengan para pemangku
kepentingan terkait

•

Survei lapangan untuk
menemukan contoh
model pengawasan
mandiri yang dilakukan
beberapa IKMS

•

Diseminasi hasil kajian
sebagai proses validasi
dan sosialisasi hasil
kajian

Menyusun dokumen konsep

LPS

Sistem Penjamin Simpanan
bagi IKMS untuk dijadikan
dasar dalam proses
pembentukan sistem dan
lembaga penjaminan
simpanan bagi IKMS, yang
dilakukan melalui:
•

Koordinasi berkala
untuk menggalang
kesamaan visi,
dukungan, dan
meningkatkan
awareness bersama
antar seluruh pemangku
kepentingan atas
urgensi dari
pembentukan sistem
penjaminan simpanan
bagi IKMS

•

Studi literatur untuk
menunjukkan kondisi
eksisting, melihat
urgensi dari perlu
dibentuknya sistem
penjaminan simpanan
bagi IKMS, dan
memformulasikan
model/skema sistem
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penjaminan simpanan
bagi IKMS yang tepat
dan ideal
•

In-depth Interview
dengan para pelaku,
pakar, dan akademisi
sektor keuangan mikro
syariah untuk
menghimpun ide dan
aspirasi

•

Forum Diskusi (FGD)
dengan para pemangku
kepentingan terkait

•

Survei lapangan untuk
menemukan contoh
model dan praktik
keuangan mikro yang
saat ini telah dianggap
berhasil dalam
menjalankan aspek
penjaminan bagi
lembaganya

•

Diseminasi hasil kajian
sebagai proses validasi
dan sosialisasi hasil
kajian

Memperkuat ekosistem

• Kemen KUKM

ekonomi dan keuangan

• OJK

syariah, diperlukan integrasi

• Kemenag

ekosistem IKMS, masjid, dan

• Kemenko

pesantren. Sebelum

Ekon

dilakukan implementasinya,
perlu dilakukan terlebih
dahulu pilot project dari
penerapan integrasi
tersebut, sebagai proses
menemukan model integrasi
yang tepat
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Memfasilitasi dan

• Kemen KUKM

mendorong penyaluran

• OJK

dana bansos produktif bagi

• Kemenkeu

UMK melalui IKMS,
diperlukan perencanaan
yang meliputi:
•

Pembuatan konsep dan
mekanisme penyaluran
berupa high level
business process untuk
kemudian dijalankan
oleh setiap otoritas
terkait

•

Pembuatan kriteria
seleksi (grading/scoring)
untuk IKMS dan UMK
anggota/nasabah IKMS
calon penerima dana
bansos produktif untuk
kemudian diserahkan
kepada otoritas yang
menjadi koordinator
dalam penyaluran

2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong penguatan

• Kemen KUKM

sistem pengawasan di

• OJK

sektor IKMS dengan
mempertimbangkan
penyusunan regulasi yang
mengatur sistem
pengawasan sektor IKMS
yang baik dan kuat, baik
melalui UU ataupun
Peraturan Menteri (Permen)
dan Peraturan OJK (POJK)
Mendorong pengembangan

• Kemen KUKM

fungsi sosial IKMS melalui

• OJK

penguatan regulasi baik

• Kemenag

melalui UU ataupun Permen
Koperasi & UKM, POJK, atau
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Permen Agama, dengan
ruang lingkup:
•

Adanya regulasi yang
mengatur kewajiban
IKMS untuk tidak hanya
menjalankan fungsi
komersial tetapi juga
fungsi sosial sebagai
bagian dari
pemberdayaan

•

Adanya sistem penilaian
performa sosial IKMS

•

Tercantumnya model
pelaksanaan fungsi
sosial yang perlu
dilakukan oleh IKMS
dalam regulasi

Melakukan penguatan aspek

Kemenkeu

permodalan IKMS dengan
alternatif sumber dana
untuk pembiayaan UMK
melalui Pusat Investasi
Pemerintah (PIP), sehingga
perlu adanya Perubahan
Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Tentang
Perluasan Penyaluran
Pembiayaan Syariah Melalui
PIP
Mendukung pembentukan

• Kemen KUKM

sistem penjaminan

• OJK

simpanan bagi IKMS,

• LPS

dibutuhkan regulasi tentang

• BI

Lembaga Penjamin

• Kemenkeu

Simpanan bagi Institusi
Keuangan Mikro Syariah,
baik melalui UU maupun
Permen Koperasi & UKM,
POJK, PBI, atau peraturan di
LPS.
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Mendukung IKMS menjadi

• Kemen KUKM

katalis bagi pengembangan

• OJK

UMK di Indonesia.

• Kemenkeu

Diperlukan upaya
inventarisasi UMK yang
menjadi anggota/nasabah
IKMS. Data UMK
anggota/nasabah IKMS ini
akan dimanfaatkan sebagai
basis data penerima bansos
produktif untuk penanganan
dampak ekonomi akibat
pandemi Covid-19
Mendorong koordinasi

• Kemen KUKM

seluruh otoritas terkait

• OJK

dalam pelaksanaan program

• Kemenkeu

penyaluran dana bansos

• BPK

produktif melalui IKMS agar
berjalan sesuai dengan
business process dan aturan
yang telah dirancang dan
ditetapkan
3.

ANGGARAN
Mendorong pembentukan

• Kemenkeu

sistem maupun pendirian

• LPS

lembaga penjamin
simpanan bagi IKMS
merupakan tanggung jawab
bersama lintas K/L dalam
rangka penguatan sektor
IKMS, sehingga
membutuhkan dukungan
anggaran baik untuk proses
pelaksanaan kajiannya
maupun pendirian
lembaganya seperti
penyediaan kantor, SDM,
maupun modal awal
penjaminan, dan lain
sebagainya. Dukungan
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anggaran dapat berasal dari
APBN melalui Kementerian
Keuangan atau dari LPS
sebagai lembaga yang saat
ini sudah ada dalam
menjalankan fungsi
penjaminan simpanan
Mendukung penguatan

• Kemen KUKM

sistem pengawasan IKMS,

• OJK

dibutuhkan anggaran bagi
regulator atau institusi
pengawas untuk
menyiapkan berbagai aspek
penguatan, seperti
rekrutmen dan pelatihan
SDM pengawas, sosialisasi,
maintenance dashboard
Pelaporan Data, dan lain
sebagainya
Mengintegrasikan ekosistem

• BI

IKMS, masjid, dan

• OJK

pesantren. Salah satu

• Kemen KUKM

metode yang dapat
dilakukan adalah dengan
pembentukan unit IKMS di
dalam ekosistem masjid dan
pesantren yang tentu
memerlukan dukungan
anggaran dalam
pembentukannya
Mendukung inventarisasi

• Kemen KUKM

data UMK anggota/nasabah

• OJK

IKMS yang akan

• Kemenkeu

dimanfaatkan dalam
penyaluran dana bansos
produktif, diperlukan
anggaran untuk melakukan:
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•

pengembangan dan
maintenance sistem
teknologi informasi,

•

data warehouse yang
dirancang dan
dioperasikan,

•

pengembangan aplikasi
bagi UMK

•

pembinaan dan
pendampingan

4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Mendukung penguatan

• PIP

sistem pengawasan IKMS.

• LPDB

Membutuhkan insentif bagi

• Kemenko

IKMS yang telah mematuhi

Ekon

regulasi/ketentuan yang
ditetapkan, salah satunya
dengan pemberian insentif
berupa penyaluran
pembiayaan melalui dana
yang berasal dari UMi, LPDB,
maupun KUR Syariah
Mendukung upaya

• Kemenkeu

penguatan IKMS melalui
pemberian insentif berupa
keringanan perpajakan. Hal
ini akan meringankan biaya
operasional, membuat IKMS
lebih berkembang lagi
dalam memberikan
pembiayaan ke UMK dan
masyarakat berpenghasilan
rendah
5.

SOSIALISASI
Menguatkan sistem

• Kemen KUKM

pengawasan dengan

• OJK

tersedianya Dashboard
Integrasi Data (Pelaporan)
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IKMS yang terpusat dan real
time. Adanya dashboard
untuk membantu
pemutakhiran data IKMS
dan membantu para
regulator atau otoritas
terkait untuk mengeluarkan
kebijakan berdasarkan data
yang valid dan real time.
Salah satu aspek penting
adalah sosialisasi oleh setiap
otoritas kepada IKMS untuk
melaporkan data keuangan,
operasional, anggota dll.
Ruang lingkup sosialisasi
dapat berupa:
•

Pentingnya pengawasan
yang kuat

•

Manfaat yang diterima
IKMS jika melakukan
pelaporan data

•

Insentif yang akan
diterima jika melakukan
pelaporan data

•

Bagaimana secara teknis
mengoperasikan dan
melakukan pelaporan
pada dashboard

Melakukan sosialisasi hasil

• BI

piloting model integrasi

• Kemen KUKM

ekosistem IKMS, masjid, dan

• OJK

pesantren kepada para

• Kemenag

pelaku IKMS, komunitas

• Kemenko

masjid, dan komunitas

Ekon

pesantren. Ruang lingkup
sosialisasi yang dapat
dilakukan yaitu:
•

Manfaat dilakukannya
integrasi ekosistem
IKMS, masjid, dan
pesantren bagi
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masyarakat sekitar
masjid dan pesantren
•

Penjelasan model
integrasi yang dapat
dilakukan

•

Pendampingan dan
pembinaan pendirian
atau konektivitas unit
IKMS di ekosistem
masjid dan pesantren

Melakukan sosialisasi

• Kemen KUKM

program penyaluran dana

• OJK

bansos produktif kepada

• Kemenkeu

seluruh IKMS melalui:

• Asosiasi/

•

Kerja sama dengan

Perhimpunan

asosasi/perhimpunan

IKMS

IKMS
•

Sinergi seluruh otoritas
terkait

6.

PEMBINAAN
Mendukung pembinaan

• Kemen KUKM

yang terus menerus

• OJK

dilakukan oleh setiap

• BI

otoritas terkait dalam upaya
penguatan dan
pengembangan sektor
IKMS, dimana pembinaan
tersebut meliputi aspek:
•

Operasional
(Management
Information System)

•

Pelaporan &
Pengawasan
(Management Support
System)

•

Pelayanan
Anggota/Nasabah;
Pengembangan Bisnis
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7.

Mendukung pembinaan dan

• Kemen KUKM

pendampingan IKMS dalam

• OJK

menyalurkan dana bansos

• Kemenkeu

produktif agar tepat sasaran

• Asosiasi/

dan tepat guna baik secara

Perhimpunan

offline dan online

IKMS

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Menyediakan sebuah sistem

• Kemen KUKM

pelaporan berupa

• OJK

Dashboard Sistem Integrasi
Data (Pelaporan) IKMS yang
nantinya dikelola dan
diakses oleh otoritas terkait.
Hal ini menjadi salah satu
faktor utama penguatan
sistem pengawasan IKMS
dengan tersedianya data
yang berkualitas, terpusat,
dan real time.
Mendorong pemanfaatan

• BI

teknologi informasi atau

• Kemenag

digitalisasi baik di IKMS,

• Kemen KUKM

masjid, maupun pesantren.

• OJK

Sebagai metode yang dapat
digunakan untuk
menghubungkan dan
mengintegrasikan ekosistem
IKMS, masjid, dan
pesantren. Termasuk
penyediaan sistem yang
sesuai (compatible).
Mendukung program

• Kemen KUKM

penyaluran dana bansos

• OJK

produktif melalui IKMS,

• Kemenkeu

diperlukan pemutakhiran
data base UMK, sehingga
diperlukan rencana aksi
berupa:
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•

Pengembangan sistem
informasi dan teknologi

•

Pengembangan data
warehouse anggota/
nasabah UMK IKMS

•

Pengembangan sistem
kontrol terpusat
aktivitas/transaksi
penyaluran dana bansos
produktif melalui IKMS

•

Pembinaan dan
pendampingan secara
online dan offline
dengan menggunakan
aplikasi yang akan
dikembangkan

5.4.4. Perluasan dan Penguatan Jaringan Layanan Keuangan Syariah berbasis
Pesantren
Program ini mencakup kajian, koordinasi, penerbitan dan penyesuaian regulasi, sosialisasi,
implementasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mendorong berdirinya Unit Layanan
Keuangan Syariah (ULKS) di berbagai pesantren seluruh Indonesia, yang akan berperan
sebagai penyedia layanan keuangan syariah bagi masyarakat serta UMKM di dalam dan
sekitar pesantren. Selanjutnya program ini juga akan diperkuat dari sisi funding (pendanaan)
dalam bentuk peningkatan kepemilikan rekening syariah oleh masyarakat di dalam dan sekitar
pesantren, dan dari sisi financing (pembiayaan) dalam bentuk peningkatan penyaluran dana
pembiayaan syariah Pemerintah untuk UMKM di dalam dan sekitar pesantren.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
• Mendorong

•

pengembangan model

Kemenko
Ekon

serta pelaksanaan pilot

•

OJK

project Unit Layanan

•

Kemen

Keuangan Syariah (ULKS)

KUKM

Pesantren berbasis
kolaborasi
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• Melakukan kajian
mengenai penyesuaian
regulasi yang diperlukan
guna mendukung
kolaborasi berbagai
bentuk Lembaga
Keuangan Syariah di ULKS
Pesantren
• Menetapkan strategi dan

•

lokasi prioritas sosialisasi

Kemenko
Ekon

ULKS berdasarkan data

•

OJK

pesantren yang dimiliki

•

Kemenag

oleh Kementerian Agama

•

Kemen

• Mengidentifikasi potensi

KUKM

dan inovasi perbankan
syariah dan institusi
keuangan mikro syariah
(khususnya KSPPS) yang
bisa dikolaborasikan
dengan pesantren
Melakukan pemetaan

•

program-program

Kemenko
Ekon

pembiayaan pemerintah

•

Kemenkeu

untuk segmen UMKM beserta

•

Kemen

kajian mengenai regulasi

KUKM

terkait
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong penerbitan/

•

penyesuaian regulasi untuk

Kemenko
Ekon

mendukung kolaborasi

•

OJK

berbagai bentuk LKS dengan

•

Kemen

ULKS Pesantren
Melakukan penyesuaian

KUKM
•

regulasi terkait rekening bank
syariah khusus untuk

Kemenko
Ekon

•

OJK

komunitas pesantren
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Menerbitkan himbauan

•

Kemenag

•

Kemenko

dan/atau aturan untuk
mendorong penggunaan
bank syariah di pesantren
Menyesuaikan aturan guna
mendorong peningkatan nilai

Ekon

penyaluran dana pembiayaan

•

Kemenkeu

syariah pemerintah untuk

•

Kemen

UMKM
3.

KUKM

ANGGARAN
Membutuhkan dukungan

•

anggaran untuk sosialisasi,

Kemenko
Ekon

pelatihan dan pembinaan

•

BI

ULKS Pesantren

•

Kemenag

Mendorong adanya alokasi

•

Kemenko

anggaran untuk kajian,

Ekon

pengembangan dan

•

BI

operasional platform digital

•

Kemenag

•

Kemenko

untuk ULKS pesantren
Mendukung alokasi anggaran
untuk sosialisasi program

Ekon

pembiayaan syariah

•

Kemenkeu

pemerintah bagi UMKM

•

Kemen
KUKM

4.

SOSIALISASI
Mensosialisasikan konsep

•

ULKS pesantren ke pesantren

Kemenko
Ekon

dan lembaga keuangan

•

BI

syariah yang berpotensi

•

Kemen

menjadi mitra pesantren

• Melakukan sosialisasi

KUKM
•

Kemenag

•

Kemenko

produk rekening bank
syariah ke komunitas

Ekon
•

Kemenkeu

pesantren
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• Melakukan sosialisasi

•

program pembiayaan

Kemen
KUKM

syariah pemerintah untuk
UMKM ke ULKS Pesantren
dan masyarakat pesantren
5.

PEMBINAAN
Mengembangkan pembinaan

•

OJK

dan pengawasan ULKS

•

Kemen

Pesantren sesuai dengan

KUKM

bentuk badan hukumnya
6.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Memetakan berbagai solusi

•

digital yang dilakukan oleh

Kemenko
Ekon

Lembaga Keuangan Syariah

•

BI

(LKS) kemudian di identifikasi

•

Kemen

kebutuhan yang belum
terpenuhi dan potensi

KUKM
•

OJK

kolaborasi. Lalu dirumuskan
rekomendasi solusi digital
untuk mengoptimalkan
kolaborasi dan mengatasi
kebutuhan yang ada.
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6.1. Latar Belakang
Kegiatan usaha kecil dan menengah memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Kontribusi tersebut tercermin dalam hal penyediaan lapangan
pekerjaan dan peningkatan produksi sebagai jaringan ketahanan ekonomi nasional. Di
tahun 2019, kegiatan usaha UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB Indonesia yang
mencatat kenaikan sebesar 5,02%. Secara lebih detail, UMKM memiliki kontribusi sebesar 60%
dari PDB nasional dan 97% terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, kontribusi UMKM
terhadap ekspor Indonesia baru sebesar 14,37% (Kemenkop UKM, 2018). Hal ini menunjukkan
bahwa peningkatan skala bisnis UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia dan diperlukan upaya strategis untuk pengembangan dan perluasan kegiatan
bisnis UMKM kedepannya. Disamping itu, perlu adanya rencana strategis lain untuk meningkatkan
skala usaha menengah dan usaha besar lainnya.

Gambar 6.1 Data Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Ekspor

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM
Memasuki tatanan dunia bisnis yang baru, diperlukan strategi bisnis yang dapat
menyokong ketahanan ekonomi usaha yang berkelanjutan. Indonesia mencatat sebanyak
72,6% usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemi COVID-19. Para pengusaha tersebut
mengalami penurunan penjualan yang signifikan bahkan harus menutup usahanya. Kesulitan
yang dihadapi sebagian besar adalah akses modal usaha dan mendapatkan bahan baku. Menurut
Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, UMKM
pertanian yang terpukul mencapai 41,5%, sebanyak 95,4% usaha kecil eksportir terkena dampak,
dan UMKM kerajinan serta pendukung industri pariwisata mencapai 89,9%. Rata-rata penurunan
omzet UMKM mencapai lebih dari 50%. BI sebelumnya mencatat produk domestik bruto riil yang
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dihasilkan sektor UMKM pada 2018 mencapai Rp 694 triliun atau tumbuh 7,3% dibanding tahun
sebelumnya. Total 64,2 juta unit usaha UMKM yang ada saat ini juga dapat menyerap 116,98 juta
tenaga kerja. Menurut Kemenko Perekonomian ada sekitar 301.115 Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang beralih ke platform digital selama pandemi corona untuk dapat terus
melanjutkan usahanya.
Upaya penyelamatan UMKM sedang dilakukan oleh Pemerintah melalui program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu fokus pemerintah adalah mendukung sektor
UMKM agar kembali bangkit dengan pembiayaan sebesar Rp 123,4 triliun. Di sisi lain, Kemenko
Perekonomian menjelaskan bahwa terjadi peningkatan traffic pada teknologi digital yaitu sekitar
15-20% selama pandemi. Peningkatan terjadi untuk pemanfaatan e-learning, e-commerce,
peningkatan literasi digital, peningkatan permintaan delivery, dan peningkatan kebutuhan alat
kesehatan. Peningkatan bisnis pada sejumlah sektor, seperti bisnis pada e-grocery yang melonjak
400% seiring kebijakan tetap berada di rumah selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Produk kecantikan mengalami peningkatan transaksi 80% serta produk fesyen meningkat 40%.
Oleh karena itu, pemanfaatan platform digital memberikan peluang pertumbuhan yang besar bagi
kelangsungan usaha, termasuk UMKM.
Dengan melihat peluang tersebut, pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital akan
meningkat menjadi US$ 35 miliar pada 2020 dan US$ 101 miliar pada 2025. Pada 2025,
pihaknya memperkirakan marketplace akan menggunakan model bisnis secara seimbang antara
C2C dan B2C. Dengan begitu, pada saat kondisi normal baru, diperkirakan semakin banyak
pebisnis yang terjun pada bisnis online. Begitupun di sektor bisnis dan kewirausahaan syariah,
pemerintah perlu menyusun rencana yang matang untuk melakukan pembinaan, inkubasi,
akselerasi, serta digitalisasi usaha syariah agar dapat bertahan dan tetap berkembang pada era
pandemi COVID-19 yang melanda.
Disisi lain, kegiatan usaha syariah saat ini belum memiliki basis data yang jelas, sehingga
sulit untuk mengukur pertumbuhan dari sektor usaha tersebut. Berdasarkan data BPS tahun
2016, UMKM yang memiliki sertifikasi halal kurang dari 1% dari total UMKM di Indonesia. Selain
itu, partisipasi UMKM Indonesia dalam perdagangan Internasional, secara spesifik hanya 6,3% dari
total UMKM Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di Asia Tenggara.

6.2. Tujuan
Guna meningkatkan kontribusi usaha syariah dalam perekonomian Indonesia dan menjadikan
Indonesia sebagai global hub industri halal, maka fokus utama pengembangan & perluasan
kegiatan usaha syariah untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
•

Pengembangan UMKM Industri Halal yang berdaya saing dan menjadi bagian dari
rantai supply industri halal global.

•

Digitalisasi ekonomi syariah.

•

Penciptaan pelaku usaha dan penguatan usaha-usaha syariah.
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Dengan jumlah UMKM Industri Halal yang banyak di Indonesia, pengembangan UMKM yang
berdaya saing merupakan fokus utama dalam pengembangan bisnis dan usaha syariah di
Indonesia. UMKM Industri Halal yang memiliki kapasitas yang mumpuni dan kualitas dengan
standar

internasional

diharapkan

dapat

menjadikan

UMKM

Industri

Halal

Indonesia

diperhitungkan dalam kancah rantai nilai halal global. Pengembangan UMKM Industri Halal ini
dilakukan diantaranya melalui dukungan kemitraan, regulasi kemudahan usaha, dan fasilitas
pembiayaan untuk produksi/ekspor.
Disamping itu, pada era saat ini dimana teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan ekonomi digital merupakan aspek yang tidak bisa
ditinggalkan dalam melakukan pengembangan bisnis dan usaha syariah di Indonesia.
Pemanfaatan teknologi dalam digitalisasi bisnis dan data usaha syariah di Indonesia menjadikan
sektor-sektor Usaha Syariah mampu bersaing secara kompetitif dalam perpetaan ekonomi
Indonesia. Dengan adanya digitalisasi ekonomi syariah diharapkan dapat memacu pertumbuhan
usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat.
Gambar 6.2. Fokus Pengembangan dan Tujuan Utama Sektor Usaha Syariah 2020-2024

Lebih lanjut lagi, dalam pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah diperlukan adanya
dorongan untuk penciptaan pelaku usaha syariah serta penguatan dari pelaku usaha syariah yang
sudah ada saat ini, khususnya di sektor unggulan dan winner sectors industri halal, di antaranya
sektor makanan dan minuman halal, modest fashion, travel, media & rekreasi, farmasi serta
kosmetik halal. Penguatan dalam seluruh sektor unggulan ini diharapkan mampu menjadikan
Indonesia menjadi global halal hub di tahun 2024 dan mengukuhkan posisi Indonesia dalam
industri halal global.
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Ketiga fokus pengembangan strategis di bidang pengembangan dan perluasan usaha syariah
tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) program kerja yang menjadi prioritas selama
periode 2020-2024 dalam rangka mempercepat, memperluas dan memajukan Bisnis dan Usaha
Syariah di Indonesia yang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional.

6.3. Deskripsi Program Kerja
Program

nasional

pengembangan

dan

perluasan

usaha

syariah

berfokus

pada

pengembangan ekosistem bisnis kewirausahaan mikro, kecil dan menengah halal di
Indonesia. Program-program yang telah direncanakan bertujuan untuk memperkuat awareness
produk halal dan implementasi usaha syariah yang didukung oleh digitalisasi dan pemanfaatan
data ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

6.3.1. Program Pembinaan dan Peningkatan Skala Usaha UMK
Halal Nasional
Program Pembinaan dan Peningkatan Skala Usaha UMK Halal
Nasional merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mewujudkan
amanah UU JPH No. 33 tahun 2014 yang mengharuskan produk
(barang dan/atau jasa) yang masuk, beredar dan diperdagangkan di
Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dalam hal ini bertujuan membantu
usaha mikro dan kecil (UMK) dalam memberikan pendampingan
pembinaan untuk peningkatan skala usaha UMK Halal Nasional.
Berdasarkan data BPS dan Kementerian Koperasi dapat diketahui
bahwa pertumbuhan jumlah UMKM Indonesia relatif stagnan dari
tahun 2010 hingga 2019, dengan jumlah UMKM sekitar 99% dari total
pelaku usaha nasional. Secara lebih rinci, jumlah UMKM Indonesia, yang
didominasi oleh sektor usaha mikro mengalami penurunan rata rata
sekitar 2% dalam 10 tahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan
rendahnya laju pertumbuhan skala usaha UMK Indonesia dan perlu upaya
akselerasi peningkatan skala usaha mereka.
Sementara itu, UMKM memiliki peran besar dalam ketahanan
ekonomi nasional. Hal ini didukung oleh data BPS yang menyatakan
bahwa pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap PDB senilai
61,07% dengan 37.77% berasal dari usaha mikro. Ditambah lagi pada
tahun yang sama UMKM berkontribusi menyerap tenaga kerja sebanyak
97%. Walaupun demikian, menurut data BPS pada tahun 2016 UMKM
yang memiliki sertifikat halal kurang dari 1% dari total UMKM di Indonesia.
Sementara itu, pada tahun yang sama hanya 6,3% dari total UMKM
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nasional yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia
Tenggara. Melalui program pembinaan dan peningkatan skala usaha UMK
Halal Nasional diharapkan mampu menjaga konsistensi keberlangsungan
proses bisnis maupun produk yang dihasilkan oleh UMKM, adanya
peningkatan kualitas produk, serta meningkatnya skala bisnis UMKM.

6.3.2. IPO Usaha Syariah per Tahun & Penerbitan Sukuk Usaha
Syariah (Corporate Sukuk)
Program IPO Usaha Syariah dan Penerbitan Sukuk Usaha Syariah
merupakan upaya penguatan UMKM dan usaha besar Industri Halal
dengan meningkatkan kapasitas keberlangsungan usaha melalui
penguatan akses pembiayaan dan pendanaan, yaitu memberikan
kesempatan bagi pelaku usaha mendapatkan pendanaan jangka
panjang. UMKM memiliki kontribusi yang penting dalam menggerakan
perekonomian nasional, yaitu 97% penciptaan lapangan pekerjaan berasal
dari UMKM. Hal ini menjadikan UMKM memiliki peran signifikan dalam
mengurangi tingkat pengangguran nasional. Disisi lain, UMKM turut
menyumbang 60% PDB nasional. Namun, keterlibatan UMKM Indonesia
terhadap rantai nilai global masih rendah, yakni hanya 6,3% dari total
UMKM Indonesia yang terlibat dalam rantai perdagangan Asia Tenggara.
Daya saing UMKM di tanah air juga masih tergolong rendah, hal ini
tercermin dari kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor yang hanya sebesar
14,38% di tahun 2018.
Dalam proses penguatan UMKM Industri Halal ditemukan beberapa
tantangan yang dihadapi UMKM untuk naik kelas. Diantara
permasalahan yang ada seperti akses finansial yang kurang terbuka lebar
bagi UMKM, rendahnya pengetahuan tentang perilaku konsumen dalam
negeri maupun luar negeri, rendahnya penerapan good corporate
governance dalam manajemen bisnis dan pengelolaan SDM, kurangnya
pemahaman dan penggunaan teknologi dalam mengembangkan inovasi
bisnis, serta kapasitas sarana & prasarana yang masih rendah.
Persaingan bisnis yang semakin ketat membutuhkan penguatan daya
saing usaha serta strategi keberlanjutan yang mumpuni. Program ini
bertujuan untuk memperluas akses pendanaan bagi UMKM1 dan usaha
besar Halal yang sudah siap naik kelas dan mendorong mereka untuk
memperkuat manajemen bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas
1

Perusahaan dikategorikan UKM apabila total asset di awah Rp 50 Miliar berdasarkan laporan keuangan satu tahun
terakhir. Serta bukan cabang dari perusahaan besar yang mempunyai asset lebih dari Rp 250 miliar. Sedangkan untuk
usaha sekala menengah total asset berkisar %p 50 – 250 miliar sejak dua tahun terakhir (UU No. 20 Tahun 2008
tentang UMKM)
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produksi, meningkatkan nilai perusahaan, dan meningkatkan citra
perusahaan. Tujuan lain dari program ini adalah meningkatkan kapasitas
UMKM dan usaha besar Industri Halal untuk menghasilkan produk yang
berkualitas dan berdaya saing global, sehingga kontribusi UMKM Industri
Halal dalam negeri terhadap rantai nilai halal global dapat meningkat.

6.3.3. Inkubasi Eksportir Produk Halal & Kemitraan dengan
Usaha Besar
Inkubasi eksportir produk halal dan kemitraan dengan usaha besar
merupakan wujud dorongan pemerintah dalam meningkatkan
jumlah produk ekspor produk halal Indonesia melalui proses
pembinaan badan usaha dalam memasarkan produk-produk halalnya
ke pasar internasional. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi
potensi

konsumsi

muslim

global

terhadap

produk

halal

yang

diproyeksikan mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024. Mengingat
potensi pasar tersebut, banyak negara berlomba-lomba untuk menjadi
pemain utama dalam industri halal global. Dalam hal ini, untuk menjadikan
Indonesia sebagai pemenang dan menjadi pemain utama dalam rantai
nilai halal global diperlukan suatu program kerja yang dapat
meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM Indonesia baik dari aspek
pengembangan enterpreneurship mindset, penguatan model bisnis,
peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kualitas produksi, perluasan
akses pasar, maupun memperbesar akses pembiayaan dan pendanaan.
Ditengah-tengah perlambatan perekonomian global pada tahun
2019, ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan daya tahan yang
baik dengan persentase pertumbuhan sebesar 5,72% yaitu lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nasional. Hal ini didukung oleh
sektor prioritas dalam rantai nilai halal nasional, dan sektor makanan halal
memiliki kontribusi terbesar. Indonesia memiliki peluang besar untuk
menjadikan industri halal sebagai market leader. Bonus demografi yang
dimiliki Indonesia tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar
melainkan juga berperan besar untuk menjadi produsen utama industri
halal global. Hal ini dapat ditempuh dengan mendorong para pelaku
industri halal dalam negeri untuk meningkatkan produksi yang berdaya
saing global dan memperbesar ekspor produk halal dari seluruh sektor
prioritas industri halal. Pemberdayaan ekonomi syariah dapat dilakukan
dengan memperkuat ekosistem rantai nilai halal melalui model bisnis yang
berlandaskan pada program kemitraan antara UMKM dan usaha besar.
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Dalam

program

ini,

UMKM

yang

berorientasi

ekspor

akan

mendapatkan dukungan pembinaan dan fasilitas terkait untuk
meningkatkan kapasitas kelangsungan bisnisnya, baik dari aspek
pengelolaan keuangan, operasional, pemasaran, dan penerapan
inovasi berbasis teknologi. Untuk mencapai pengeluaran yang optimal
dari program ini, UMKM berorientasi ekspor akan mendapatkan akses
kemitraan dengan usaha besar serta berkesempatan untuk mendapatkan
program pembinaan yang bersifat best practices terkait proses perluasan
usaha dan menjangkau ekspor. Hasil dari program ini adalah peningkatan
keterlibatan UMKM Industri Halal dalam perdagangan internasional yang
tercermin pada peningkatan kontribusi UMKM Industri Halal terhadap
ekspor dan neraca perdagangan nasional. Hal ini akan meningkatkan
posisi Indonesia sebagai pemain besar industri halal di dunia
internasional.

6.3.4. Akselerasi Digitaliasi Informasi dan Usaha Syariah
Akselerasi Digitalisasi Informasi dan Usaha Syariah diperlukan dalam
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaku usaha syariah dalam
berusaha. Digitalisasi penting bagi ekosistem industri halal indonesia
untuk dapat meningkatkan kualitas serta daya saing untuk menembus
pasar global halal. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pelaku usaha
diminta untuk memanfaatkan analisis data dan metriks untuk bertahan di
dalam pasar.
Berdasarkan hasil analisis State of the Global Islamic Economy Report
periode

2019-

2020

yang

disusun

oleh

Thomson

Reuters,

transformasi digital pada ekonomi syariah telah memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi global. Salah
satu megatrend pada ekonomi syariah adalah kebutuhan akan Big Data
Analytics yang diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
syariah dan industri halal sebesar USD123 miliar di tahun 2025. Big Data
Analytics memberikan peluang bagi industri halal dalam melakukan
analisis pertumbuhan lintas sektor dan memperkuat rantai nilai halal, tapi
di satu sisi tetap menjaga integritas dan konsistensi data.
Dengan demikian, inisiatif strategis digitalisasi informasi industri
halal diharapkan mampu mendorong pelaku usaha lintas sektor
untuk melakukan pemasaran produk dan/atau jasa yang dimiliki
dengan memanfaatkan platform digital. Data yang diperoleh dari
setiap industri selanjutnya akan menjadi basis data pemerintah untuk
melakukan proyeksi ekonomi yang lebih komprehensif, sehingga
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penentuan indikator, pengukuran capaian, serta analisis terhadap tren
industri halal dapat dilakukan secara tepat.

6.3.5. Pusat Data Ekonomi Syariah Indonesia
Pusat data Ekonomi Syariah perlu dibangun dalam rangka
mengembangkan ekosistem ekonomi syariah Indonesia berbasis data
dan permintaan pasar. Tidak hanya itu, Pendirian pusat digital & data
juga dapat menstimulus kerjasama triple helix antara pemerintah,
akademisi, dan sektor bisnis dalam mengembangkan infrastuktur
pendukung industri halal yang efektif dan efisien serta memiliki
keberlanjutan yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pusat data ekonomi syariah juga berfungsi sebagai pusat informasi
integratif yang memuat data-data statistik, laporan, kajian dan informasi
lainnya yang terkait dengan ekonomi syariah. Data-data ini diperoleh dari
berbagai pemangku kebijakan ekonomi syariah dan selanjutnya diakses
oleh publik. Dengan keberadaan pusat data ini, diharapkan literasi dan
riset-riset ekonomi syariah akan lebih berkembang. Kebijakan ekonomi
syariah juga diharapkan akan berbasiskan pada kebijakan penelitian
Dengan telah dibangunnya Pusat Data Nasional (PDN) yang
mengusung kapasitas total prosesor 43.000 cores dan kapasitas
penyimpanan sebesar 72 Petabytes, Pusat Data Ekonomi Syariah
perlu dipertimbangkan untuk menjadi prioritas bersama dengan
kebijakan Satu Data Indonesia, serta integrasi dan interoperabilitas
data pemerintah pusat dan daerah. Saat ini pemerintah memiliki 2.700
data center yang tersebar dan tidak saling berhubungan. Selain itu, dari
jumlah tersebut, hanya 3 persen di antaranya yang memenuhi standar
global, serta hanya sedikit yang memanfaatkan cloud computing. Maka
dari itu diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi pusat data
nasional sebelum berbicara pusat data ekonomi syariah Indonesia.
Dengan demikian, Inisiatif Pusat Data Ekonomi Syariah Indonesia
diharapkan mampu mendorong pemerintah, akademisi, serta pelaku
usaha lintas sektor untuk bersama-sama membangun database yang
nantinya dapat dimanfaatkan bagi semua pihak demi kemajuan ekosistem
industri halal. Terlebih, dengan data yang komprehensif akan menjadi
dasar yang kuat dalam penyusunan arah kebijakan pemerintah perihal
ekonomi syariah yang lebih tepat sasaran.
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6.4. Rencana Aksi (Bentuk Dukungan, Timeline & Pemangku
Kepentingan)
Dalam menjalankan program nasional pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah,
diperlukan pendekatan pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan rincian aksi utama, timeline, dan
pemangku kepentingan terkait. Pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.4.1. Program Pembinaan dan Peningkatan Skala Usaha UMK Halal Nasional
Program Pembinaan dan Peningkatan Skala Usaha UMK Halal Nasional merupakan sebuah
upaya pemerintah dalam mewujudkan amanah UU JPH No. 33 tahun 2014 yang
mengharuskan produk (barang dan/atau jasa) yang masuk, beredar dan diperdagangkan di
Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dalam hal ini bertujuan membantu usaha mikro dan kecil
(UMK) dalam memberikan pendampingan pembinaan untuk peningkatan skala usaha UMK Halal
Nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan teknis yang menyasar para
pelaku UMK yang didukung oleh penguatan regulasi, pengoptimalan alokasi anggaran serta
integrasi digitalisasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi program antar
K/L untuk bekerjasama dalam melaksanakan program pembinaan dan peningkatan skala usaha
UMK khususnya bagi UMK Halal Nasional.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

Kepentingan

2024

PERENCANAAN
Mendukung penguatan
kewirausahaan, UMK dan koperasi

•

Kemen PPN/
Bappenas

dalam sasaran strategis RPJMN /
RPJMD sebagai komitmen dan
sinergi K/L dalam meningkatkan
nilai tambah produk UMK halal,
melalui beberapa aktivitas berikut
namun tidak terbatas pada:
•

Merancang sasaran, indikator,
dan pencapaian teknis
pelaksanaan pembinaan UMK

•

Menetapkan sistem
pengawasan dan evaluasi
mengenai pengelolaan bisnis
untuk perbaikan pelaksanaan
pembinaan UMK selanjutnya
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Melakukan penyusunan Strategi

•

Nasional Pengembangan UMK
Halal sebagai pedoman dan

Kemen PPN/
Bappenas

•

BI

•

Kemen

kerangka utama strategi
pengembangan industri halal dan
UMK halal di Indonesia
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyusun regulasi yang
mendorong UMK untuk

KUKM

peningkatan kualitas dan kuantitas

•

BPOM

produk dengan memperhatikan

•

Kemenperin

•

Kemenko

standar SDGs dan sistem jaminan
halal.
Menyusun regulasi mengenai
program pembinaan UMK industri
halal yang terintegrasi dengan

Ekon
•

program pembinaan dari

Kemen
KUKM

Kementerian dan Lembaga
lainnya. Aktivitas ini meliputi
namun tidak terbatas pada:
•

Koordinasi dengan K/L lain
terkait data dan informasi
mengenai UMK Halal dan
kebutuhan program
pembinaan regular yang di
laksanakan K/L.

•

Sentralisasi data UMK Halal
pada Kemen KUKM

Mendorong penguatan regulasi

•

mengenai fasilitas pendukung dan
infrastruktur peningkatan produksi

Ekon
•

UMK Halal berorientasi ekspor dan
substitusi impor termasuk melalui

Kemenko
Kemen
KUKM

•

Kemendag

penguatan regulasi kerjasama
antara perusahaan besar dan UMK
Halal baik dari proses bisnis,
insentif dan kegiatan
pengembangan lainnya.
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Mendorong pengembangan

•

platform e-learning dengan

Kemen
KUKM

kurikulum yang terintegrasi
meliputi aktivitas berikut namun
tidak terbatas pada:
•

Penyelerasan kurikulum
pembinaan

•

Desain infrastruktur dan materi
e-learning

3.

ANGGARAN
Mengalokasikan dana APBN/APBD

•

Kemenkeu

•

Kemenko

serta anggaran K/L terkait untuk
melakukan sosialisasi pembinaan
kepada UMK Halal.
Mendorong adanya dukungan
dana untuk penyediaan
infrastruktur TIK dan kemudahan

Ekon
•

akses internet untuk UMK Halal.
4.

Kemen
KUKM

INSENTIF FISKAL / NON-FISKAL
Mendorong adanya insentif

•

Kemenkeu

Mendorong adanya insentif biaya

•

Kemenkeu

distribusi & logistik bagi produk

•

Kemendag

•

Kemen

kepada eksportir yang megekspor
produk bersertifikasi halal. Insentif
tersebut bisa berupa, namun tidak
terbatas pada:
•

Insentif tarif dan non tarif.

•

Pembinaan ekspor.

•

Subsidi biaya ekspor.

•

Relaksasi PPh

UMK Halal yang berorientasi
ekspor.
5.

SOSIALISASI
Melakukan pembinaan UMK Halal
terkait 101 sertifikasi halal yang
terintegrasi dengan modul lainnya

KUKM
•

BPJPH

169

seperti penelolaan bisnis dan

•

MUI

•

Kemenko

keuangan, pemanfaatan platform
digital dan persiapan Go-Ekspor.
Aktivitas ini meliputi namun tidak
terbatas pada:
•

Koordinasi lintas K/L untuk
menentukan klaster industri,
jadwal pelaksanaan tahunan,
jumlah peserta, dan teknis
pelaksanaan bimbingan teknis
lainnya.

•

Koordinasi dengan dinas
terkait di pemerintah daerah
setempat untuk memetakan
kebutuhan bimbingan teknis
persiapan sertifikasi halal
untuk UMK Halal

Melakukan integrasi sosialisasi
dengan K/L terkait yang memiliki
program pembinaan UMK dan

Ekon
•

sosialisasi e-learning.
Melakukan sosialisasi perluasan

KUKM
•

pasar UMK Halal (go digital & go
export) yang meliputi aktivitas

•

Identifikasi dan pemetaan

Kemenko
Ekon

•

berikut namun tidak terbatas
pada:

Kemen

Kemen
KUKM

•

Kemendag

•

KADIN

kebutuhan bimbingan teknis
untuk produk halal ekspor
yang mencakup pengenalan
mengenai dunia perdagangan
ekspor dan persyaratan /
perizinan produk ekspor.
•

Penyelarasan modul
bimbingan teknis mengikuti
program kerja Inkubasi
Eksportir Produk Halal &
Kemitraan dengan Usaha
Besar.
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6.

PEMBINAAN
Meningkatkan kerjasama

•

pembinaan lintas K/L dan sektoral.

Kemenko
Ekon

•

Kemen
KUKM

Melakukan integrasi modul

•

pembinaan UMKM yang sudah

7.

Kemen
KUKM

ada dengan modul pembinaan

•

BPJPH

sertifikasi halal

•

MUI

•

Kemen

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR
Mendorong digitalisasi proses
update realtime pembinaan dan

KUKM

peningkatan skala UMK Halal
Melakukan integrasi data profil

•

usaha UMK Halal lintas sektor K/L,
serta pengembangan Big Data
UMK untuk mendukung

Kemenko
Ekon

•

Kemen
KUKM

pengembangan skala usaha UMK.
Aktivitas ini meliputi namun tidak
terbatas pada:
•

Identifikasi dan analisis
kebutuhan data dan informasi
UMK Halal yang diharapkan
oleh stakeholder

•

Melakukan desain sistem
informasi terintegrasi yang
meliputi: proses bisnis,
infrastruktur, klasifikasi UMK
Halal berdasarkan KBLI,
pengelolaan data dan
pelaporan.

•

Implementasi sistem informasi
UMK Halal dan program
sosialisasi kepada para
pemangku kepentingan terkait
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Mendorong kemudahan

Kemen

•

infrastruktur untuk mempermudah

KUKM

evaluasi kinerja pembinaan dan

BJPH

•

peningkatan skala usaha UMK
halal.

6.4.2. IPO Usaha Syariah per Tahun & Penerbitan Sukuk Usaha Syariah (Corporate
Sukuk)
UMKM memiliki kontribusi yang penting dalam menggerakan perekonomian nasional.
Program ini merupakan upaya penguatan kewirausahaan UMKM Industri Halal dengan
meningkatkan kapasitas keberlangsungan usaha melalui akses pendanaan jangka panjang.
Persaingan bisnis yang semakin ketat membutuhkan penguatan daya saing usaha serta strategi
keberlanjutan yang mumpuni. Perluasan akses pendanaan bagi UMKM Industri Halal dapat
membantu UMKM Industri Halal untuk memperkuat manajemen bisnis, meningkatkan inovasi dan
kualitas produksi, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, sehingga
dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing global dan meningkatkan
kontribusinya terhadap rantai nilai halal global. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi
antar K/L, pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memperkuat kewirausahaan UMKM melalui
program IPO Usaha Syariah dan Penerbitan Sukuk Usaha Syariah guna mendorong pertumbuhan
industri halal yang akan berkontribusi pada perekonomian nasional.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Mendukung kegiatan prioritas

•

Kemen

penguatan kewirausahaan Usaha

PPN/

Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

Bappenas

sasaran strategis RPJMN / RPJMD
sebagai komitmen dan sinergi K/L
dalam mengembangkan kapasitas
dan keberlangsungan usaha
UMKM Industri Halal melalui
beberapa aktivitas berikut namun
tidak terbatas pada:
•

Penyusunan pokok-pokok
penguatan kewirausahaan di
industri halal.

•

Penetapan sasaran, indikator,
target capaian kegiatan
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pendanaan UMKM Industri
Halal
Melakukan penyusunan Strategi

•

Kemen

Nasional Pengembangan Industri

PPN/

Halal sebagai pedoman dan

Bappenas

kerangka utama strategi

•

BI

•

Kemenko

penguatan kewirausahaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
Industri Halal khususnya dalam
rangka mempersiapkan usaha
syariah melaksanakan IPO dan
menerbitkan Sukuk Usaha Syariah.
Strategi Nasional Pengembangan
Industri Halal dapat dijadikan
rujukan semua pemangku
kepentingan yang terlibat.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong penguatan regulasi
pasar modal terkait dengan
penguatan infrastruktur

Marves
•

OJK

Mengalokasian anggaran /

•

OJK

stimulus dari Self Regulatory

•

Kemenkeu

penunjang pasar modal syariah
(listing, underwriting, custodian,
dan lembaga pendukung lainnya
seperti konsultan hukum, notaris,
auditor, dll)
3.

ANGGARAN

Organization (SRO) Pasar Modal
untuk mendukung program
UMKM Industri Halal melakukan
IPO Syariah dan penerbitan sukuk
syariah guna meningkatkan daya
tarik dan daya saing emiten usaha
syariah.
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4.

INSENTIF FISKAL / NON-FISKAL
Mendorong penyusunan kebijakan

•

Kemenkeu

insentif bagi pelaku usaha syariah

•

OJK

Mendorong penyusunan kebijakan

•

Kemenkeu

insentif fiskal bagi usaha syariah

•

OJK

Mendorong penyusunan kebijakan

•

Kemenkeu

insentif bagi investor yang

•

OJK

•

Kemen

yang akan melaksanakan IPO dan
menerbitkan sukuk usaha syariah,
seperti pembebasan biaya terkait
proses pelaksanaan IPO dan
penerbitan sukuk usaha Syariah.

yang melakukan IPO atau
menerbitkan sukuk dalam periode
tertentu.

membeli saham syariah IPO atau
sukuk korporasi.
5.

SOSIALISASI
Menyusun strategi dan program
penjaringan pelaku usaha syariah
yang berpotensi untuk IPO dan

KUKM
•

KADIN

menerbitkan sukuk usaha syariah.
Dalam rangka mendukung
pencapaian kegiatan sosialisasi,
program dan strategi akan
meliputi namun tidak terbatas
pada:
•

Pendampingan proses
pemenuhan dokumen dan
pra-syarat kelengkapan calon
emiten syariah sampai dengan
upaya pemasaran (Underwriter,
lembaga dan profesi
pendukung)

•

Pendampingan proses
pengajuan pencatatan pada
bursa sampai dengan
mendapatkan surat pernyataan
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efektif oleh OJK dan tercatat
dalam bursa
•

Program akselerasi bagi usaha
syariah yang akan melakukan
IPO dan menerbitkan sukuk
Syariah.

Menyusun program pelaksanaan

•

roadshow kepada calon investor
baik dalam dan luar negeri yang

Kemenko
Marves

•

Kemenlu

•

Kemen

meliputi namun tidak terbatas
pada:
•

Identifikasi dan pemetaan
aspek-aspek usaha Syariah
yang memenuhi preferensi
investor

•

Pendampingan usaha Syariah
dalam meningkatkan
ketahanan model bisnis dan
kualitas usaha (Keuangan,
Operasional, Pengembangan
Produk, Pemasaran, Tata
Kelola).

6.

PEMBINAAN
Mendorong pelaksanaan program
pembinaan pelaku usaha UMKM

KUKM

Industri Halal potensial untuk

•

OJK

melaksanakan IPO dan

•

MUI

•

Kemen

menerbitkan sukuk.
7.

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR
Mendorong simplifikasi dan
digitalisasi sistem proses IPO
usaha Syariah dan penerbitan

KUKM
•

OJK

sukuk bagi UMKM Industri Halal
melalui kegiatan berikut namun
tidak terbatas pada:
•

Penyusunan modul rancangan
digitalisasi sistem proses IPO
usaha Syariah dan penerbitan
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sukuk bagi UMKM Industri
Halal
•

Tersedianya infrastruktur yang
mendukung digitalisasi sistem
dan proses IPO dan
penerbitan sukuk bagi UMKM
Industri Halal (konektivitas
internet, platform digital dan
data sharing, teknologi
pendukung lainnya seperti Big
Data, kecerdasan buatan,
Blockchain, IoT)

•

Penyediaan infrastruktur
digital dan fasilitas lainnya
untuk mengakomodir
kebutuhan UMKM Industri
Halal dalam melakukan
digitalisasi informasi terhadap
produk dan/atau jasa yang
dimiliki.

6.4.3. Inkubasi Eksportir Produk Halal & Kemitraan dengan Usaha Besar
Inkubasi eksportir produk halal dan kemitraan dengan usaha besar merupakan wujud
dorongan pemerintah dalam meningkatkan jumlah ekspor produk halal Indonesia sekaligus
membina badan usaha dalam memasarkan produk-produk halal secara global. Dalam
program ini UMKM Industri Halal yang berorientasi ekspor akan mendapatkan dukungan
pembinaan dan fasilitas terkait untuk meningkatkan kapasitas kelangsungan bisnisnya, baik dari
aspek pengelolaan keuangan, operasional, pemasaran, dan penerapan teknologi.

Untuk

mencapai hasil yang optimal dari program ini, UMKM Industri Halal berorientasi ekspor akan
mendapatkan akses kemitraan dengan usaha besar serta berkesempatan untuk mendapatkan
program pembinaan yang bersifat best practices terkait proses perluasan usaha dan menjangkau
ekspor. Hasil dari program ini adalah peningkatan keterlibatan UMKM Industri Halal dalam
perdagangan internasional yang tercermin dalam meningkatnya kontribusi UMKM Industri Halal
terhadap nilai ekspor dan neraca perdagangan nasional. Hal ini diharapkan akan meningkatkan
posisi Indonesia sebagai pemain besar industri halal di dunia internasional. Oleh karena itu,
dibutuhkan sinergi program dan kolaborasi antar K/L untuk bekerjasama dalam melaksanakan
seluruh aktivitas terkait program inkubasi eksportir produk halal & kemitraan dengan usaha besar.
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No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Mendukung kegiatan prioritas

•

Kemen

peningkatan daya saing produk

PPN/

ekspor industri halal dalam RPJMN

Bappenas

/ RPJMD sebagai komitmen dan
sinergi K/L dalam
mengembangkan kapasitas dan
keberlangsungan usaha UMKM
Industri Halal melalui beberapa
aktivitas berikut namun tidak
terbatas pada:
•

Penyusunan pokok-pokok
penguatan kewirausahaan di
industri halal melalui program
inkubasi eksporter produk
halal dan kemitraan dengan
usaha besar

•

Penetapan sasaran, indikator,
target capaian inkubasi
eksporter dan kemitraan
dengan usaha besar

•

Adanya peningkatan daya
saing produk ekspor industri
halal dalam RPJMN / RPJMD.

Melakukan penyusunan Strategi

•

Kemen

Nasional Pengembangan Industri

PPN/

Halal sebagai pedoman dan

Bappenas

kerangka utama strategi

•

BI

penguatan kewirausahaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
Industri Halal melalui program
inkubasi eksporter produk halal
dan kemitraan dengan usaha
besar. Strategi Nasional
Pengembangan Industri Halal
dapat dijadikan rujukan pemangku
kepentingan yang terlibat.
•

Melakukan analisis dan kajian
potensi UMKM Industri Halal
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skala nasional dan
internasional sebagai arah
pelaksanaan program inkubasi
eksporter (tren halal industri
global market, success story
digitalisasi di negara
pembanding, potensi klaster
UMKM Industri Halal terhadap
potensi global market).
•

Melakukan analisis kebutuhan
fasilitas dan infrastruktur yang
dibutuhkan eksportir produk
halal.

2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyusun regulasi mengenai

•

Kemendag

•

Kemen

simplifikasi perizinan ekspor untuk
UMKM Industri Halal yang
mencakup namun tidak terbatas
pada:
•

Kolaborasi antar pemangku
kepentingan dalam
penyusunan prosedur
perizinan ekspor bagi UMKM
Industri Halal

•

Penyusunan regulasi untuk
membangun infrastruktur
percepatan proses ekspor
UMKM Industri Halal

Menyusun regulasi kewajiban
alokasi dana CSR korporasi besar
(BUMN dan Swasta) untuk

BUMN
•

pembinaan inkubasi eksportir baru

Kemen
KUKM

UMKM Industri Halal
3.

ANGGARAN
Mengalokasikan budget APBN di

•

Kemenkeu

Kementerian & Lembaga terkait
untuk mendukung program
Inkubasi exporter produk halal
melalui penyelarasan program
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inkubasi UMKM Industri Halal goekspor dan kemitraan dengan
usaha besar kedalam program
pembinaan UMKM Industri Halal
oleh K/L terkait.
4.

INSENTIF FISKAL / NON-FISKAL
Menyusun insentif pemotongan

•

Kemenkeu

•

Kemenkeu

•

Kemenkeu

biaya keluar bagi produk ekspor
halal UMKM
Menyusun kebijakan insentif
special rate konversi valas untuk
repatriasi dana hasil ekspor UMKM
Industri Halal
Merumuskan skema insentif
pemotongan/ reimbursement
biaya forwarding bagi eksportir
UMKM Industri Halal
5.

SOSIALISASI
Mendorong berdirinya halal trade

• Kemendag

representative UMKM di negara

• Kemen

tujuan ekspor utama produk halal

KUKM

yang meliputi namun tidak

• Kemenlu

terbatas pada:

• BI

•

Melakukan kampanye
dan/atau promosi UMKM
Industri Halal berdasarkan
hasil analisa potensi industri
halal. Kampanye bisa dalam
bentuk workshop/seminar.

•

Melakukan halal product
showcase di negara tujuan
ekspor

•

Melakukan program edukasi
UMKM Industri Halal terkait
strategi perluasan pasar (go
digital & go export) yang akan
menjadi salah satu
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pembahasan materi di modul
bimbingan teknis persiapan
UMKM go-export dan
kemitraan dengan usaha
besar.
6.

PEMBINAAN
Melakukan pembinaan pelaku

•

usaha UMKM Industri Halal yang

Kemen
KUKM

akan melaksanakan kegiatan

•

Kemendag

ekspor dengan meningkatkan

•

MUI

kelangsungan usaha nya, melalui

•

KADIN

namun tidak terbatas pada:

•

BI

•

Penguatan model bisnis, tata
kelola, operasional, untuk
mencapai ketahanan usaha
atau menjaga bisnis bersifat
sustain.

•

Program peningkatan
kemampuan usaha melakukan
digitalisasi pada proses bisnis

•

Memperkuat sense of
ownership dari pelaku usaha
atas bisnis yang dimilikinya
serta meningkatkan
enteurpreneurship pelaku
usaha.

•

Penyediaan kelas online dan
offline sebagai media
pembelajaran dalam
membangun bisnis digital
syariah.

•

Kerjasama dengan investor
dan/atau mentor pelaku bisnis
digital untuk meningkatkan
kualitas pembinaan dan
meningkatkan potensi
pendanaan baik untuk sektor
makanan dan minuman,
pariwisata, fesyen, kosmetik,
farmasi, media, rekreasi, energi
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terbarukan dan klaster lain
yang telah diidentifikasi.
Mendorong program wajib bagi

• Kemen

korporasi skala besar tertentu

BUMN

untuk terlibat dalam program

• Kemen

pembinaan eksportir UMKM

KUKM

Industri Halal melalui penyusunan
modul bimbingan teknis
pembinaan eksporter UMKM
Industri Halal oleh korporasi skala
besar yang disesuaikan dengan
potensi sektor industri halal
terkait.
7.

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR
Mendorong terciptanya cross

•

Kemendag

border settlement/delivery untuk

•

BI

transaksi melalui market place
untuk produk halal dari Indonesia
yang meliputi aktivitas namun
tidak terbatas pada:
•

Penyusunan framework atau
kerangka kerja integrasi
ekonomi digital dengan
negara tujuan yang akan
menitikberatkan pada proses
bisnis, tata kelola keamanan,
integritas, dan menjamin
perlindungan data pribadi,
serta perizinan, pengawasan,
dan peraturan.

•

Identifikasi infrastruktur dan
fasilitas yang menunjang
digitalisasi informasi atas data
produk/jasa yang akan
diperdagangkan melalui
platform digital

•

Pengembangan infrastruktur
penyelesaian transaksi secara
real time, seamless, efisien,
cepat, dan mudah.
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•

Menetapkan standardisasi
open API yang mencakup
standar data, standar teknis
API, standar keamanan, dan
standar governance

Menyusun pengembangan skema

•

shared transportation mechanism

Kemenko
Marver

untuk eksportir UMKM Industri

•

Halal dengan kuantitas kecil

Kemen
KUKM

(LCL/Less Container Load)

6.4.4. Akselerasi Digitaliasi Informasi dan Usaha Syariah
Disrupsi teknologi di era globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arus
informasi yang disampaikan melalui platform digital. Kebutuhan masyarakat akan berbagai
jenis informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik melalui pemanfaatan teknologi, salah
satunya melalui pengembangan Big Data Analytics. Dalam konteks UMKM Industri Halal,
informasi mengenai pemetaan UMKM Industri Halal memiliki peran yang signifikan dalam
mengukur pertumbuhan pada setiap klaster industri maupun pengaruhnya terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional. Per tahun 2019, belum terdapat sebuah bank data yang
menyimpan informasi mengenai UMKM Industri Halal di Indonesia, baik pada klaster makanan
dan minuman, pariwisata, media, rekreasi, kosmetik, obat-obatan, serta klaster industri lainnya.
Usaha-usaha Syariah pun tidak boleh tertinggal dalam hal pengembangan ekonomi digital ini.
Penyusunan regulasi pendukung, anggaran untuk infrastruktur, skema insentif hingga pembinaan
dan sosialisasi ke para pelaku usaha dan pihak terkait lain diperlukan untuk melakukan digitalisasi
informasi dan Usaha Syariah. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi antar K/L terkait sangat diperlukan
untuk merealisasikan program ini.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

Kepentingan

2024

PERENCANAAN
Mendukung program Percepatan
Ekonomi Syariah dalam RPJMN /

•

Kemen PPN/
Bappenas

RPJMD, dalam bentuk pendirian
Pusat Digital & Data Ekonomi
Syariah Indonesia sebagai
komitmen dan sinergi K/L melalui
beberapa aktivitas berikut namun
tidak terbatas pada:
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•

Penyusunan framework dasar
akselerasi digitalisasi informasi
usaha syariah

•

Penetapan sasaran, indikator,
target capaian akselerasi
digitalisasi informasi usaha
syariah.

Melakukan penyusunan Strategi

•

Nasional Pengembangan Industri
Halal sebagai pedoman dan

Kemen PPN/
Bappenas

•

BI

Melakukan penguatan regulasi

•

Kemenkominfo

perlindungan privasi dan data

•

Kemenko Ekon

Melakukan penguatan regulasi

•

Kemenkominfo

yang mendorong kemudahan

•

Kemenko Ekon

Menyusun regulasi yang

•

Kemenkominfo

mendorong pelaku usaha Syariah

•

Kemendag

memanfaatkan platform digital

•

Kemenperin

kerangka utama akselerasi
digitalisasi informasi dan usaha
syariah sebagai rujukan semua
pemangku kepetingan yang
terlibat.
2.

REGULASI & TATA KELOLA

pribadi serta keamanan data dan
informasi melalui adanya regulasi
atas kewajiban pelaku usaha
ekonomi syariah dan lembaga
ekonomi syariah terkait untuk
pengelolaan informasi secara
digital.

digitalisasi informasi bagi pelaku
usaha syariah meliputi penentuan
komponen-komponen yang
dibutuhkan untuk mendukung
pengembangan infrastruktur
digital yang dibutuhkan oleh
pelaku usaha.

dan online media dalam
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menjalankan usahanya memalui
aktivitas namun tidak terbatas
pada:
•

Pemetaan dan analisis
terhadap wilayah dan/atau
provinsi dengan potensi
pertumbuhan UMKM terbesar.

•

Identifikasi terhadap
ketersediaan fasilitas untuk
mendukung infrastruktur
digital berdasarkan wilayah
dan/atau provinsi yang telah
diprioritaskan.

3.

ANGGARAN
Mengalokasikan dana APBN/APBD

•

Kemenkeu

Memberikan dukungan dana

•

Kemenkeu

untuk percepatan penyediaan

•

Kemen

serta anggaran K/L terkait untuk
melakukan digitalisasi informasi
dan pembinaan kepada pelaku
usaha syariah untuk penyediaan
infrastruktur digital dan fasilitas
lainnya untuk mengakomodir
kebutuhan pelaku usaha dalam
melakukan digitalisasi informasi
terhadap produk dan/atau jasa
yang dimiliki.

infrastruktur TIK, platform digital

PPN/Bappenas

dan teknologi pendukung lainnya
melalui namun tidak terbatas
pada:
•

Rencana pengembangan bank
data informasi industri halal
melalui pelatihan kepada
pelaku industri di skala mikro,
kecil, dan menengah terhadap
pemanfaatan website, ecommerce, dan Marketplace.
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4.

INSENTIF FISKAL / NON-FISKAL
Merumuskan insentif biaya

•

Kemenkeu

Melakukan program sosialisasi

•

Kemenko Ekon

terhadap pengembangan platform

•

Kemenkominfo

digital dan teknologi untuk

•

Kemen KUKM

Melakukan kampanye untuk

•

Kemenko Ekon

mendorong pelaku usaha syariah

•

Kemenkominfo

memanfaatkan platform digital

•

Kemen KUKM

pemanfaatan platform digital dan
teknologi bagi pelaku usaha
syariah yang mendukung
pengembangan industri dan
UMKM Industri Halal yang
mencakup namun tidak terbatas
pada:
•

Keringanan tarif Pajak
Penghasilan bagi bagi usaha
syariah yang mendukung
pengembangan industri halal

•

Keringanan PPh Impor untuk
Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE).

5.

SOSIALISASI

mendorong terciptanya
infrastruktur digital bagi pelaku
usaha syariah yang mencakup
namun tidak terbatas pada:
•

Pelaksanaan analisis dampak
kampanye terhadap
pertumbuhan industri dan
UMKM Indusri Halal
berdasarkan inovasi
pengembangan platform
digital oleh pelaku startup.

•

Pelaksanaan sosialisai program
terhadap para pengembang
platform digital dan teknologi
di Indonesia.

dan online media dalam
menjalankan usahanya melalui
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aktivitas namun tidak terbatas
pada:
•

Penyusunan rencana
kampanye yang ditujukan
kepada masyarakat umum
sesuai dengan aspek-aspek
akselerasi digital usaha
syariah.

•

Pelaksanaan kampanye
pemanfaatan platform digital
ke para pelaku Usaha Syariah
di Indonesia.

6.

PEMBINAAN
Melakukan pembinaan terhadap

•

pelaku usaha tentang

Kemen
PPN/Bappenas

pemanfaatan teknologi digital

•

BI

dalam proses bisnis termasuk

•

Kemenkominfo

Mendorong terbangunnya

•

Kemenko Ekon

infrastruktur yang mendukung

•

Kemenkominfo

pengembangan, produksi,
pengelolaan keuangan,
pemasaran, pelayanan dan good
governance melalui aktivitas
namun tidak terbatas pada:
•

Penyusunan modul UMKM
digitalisasi usaha syariah.

•

Pelaksanaan training kepada
usaha-usaha syariah dan
kerjasama dengan usaha
besar.

7.

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

digitalisasi informasi (konektivitas
internet, platform digital dan data
sharing, teknologi pendukung
lainnya seperti Big Data,
kecerdasan buatan, Blockchain,
IoT) melalui penyediaan
infrastruktur digital dan fasilitas
lainnya untuk mengakomodir
kebutuhan pelaku usaha dalam
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melakukan digitalisasi informasi
terhadap produk dan/atau jasa
yang dimiliki.

6.4.5. Pusat Data Ekonomi Syariah Indonesia
Pusat data ekonomi syariah berfungsi sebagai pusat informasi integratif yang memuat
data-data statistik, laporan, kajian dan informasi lainnya yang terkait dengan ekonomi
syariah. Data-data ini diperoleh dari berbagai pemangku kebijakan ekonomi syariah dan
selanjutnya diakses oleh publik. Dengan keberadaan pusat data ini, diharapkan literasi dan risetriset ekonomi syariah akan lebih berkembang. Kebijakan ekonomi syariah juga diharapkan akan
berbasiskan pada kebijakan penelitian. Penguatan regulasi serta pembangunan infrastruktur yang
kuat serta sinergi antar K/L yang terlibat serta kontribusi para pelaku Usaha sangat diperlukan
untuk menuwujudkan adanya Pusat Data Ekonomi Syariah Indonesia yang dapat diandalkan
sebagai penyokong percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk menjadi
pusat ekonomi syariah dunia.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Mendukung program Percepatan

•

Kemen

Ekonomi Syariah dalam RPJMN /

PPN/

RPJMD, dalam bentuk pendirian

Bappenas

Pusat Digital & Data Ekonomi
Syariah Indonesia
•

Penyusunan pokok-pokok
pendirian pusat digital & data
ekonomi syariah Indonesia.

•

Penetapan sasaran, indikator,
target capaian pendirian pusat
digital & data ekonomi syariah
Indonesia.

Melakukan penyusunan Strategi

•

Kemen

Nasional Pengembangan Industri

PPN/

Halal sebagai pedoman dan

Bappenas

kerangka utama strategi pendirian

•

BI

pusat digital & data ekonomi
syariah Indonesia sebagai rujukan
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semua pemangku kepentingan
yang terlibat.
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Menyusun regulasi terkait

•

pendirian Pusat Data Ekonomi
Syariah Indonesia dalam

Kemenko
Ekon

•

melengkapi UU ITE 11/2008 & PP

Kemenko
minfo

82 2012 tentang kewajiban Pusat
Data di Indonesia demi penegakan
kedaulatan hukum &
perlindungan
Menyusun regulasi atas kewajiban

•

pelaku usaha ekonomi syariah dan
lembaga ekonomi syariah terkait

Kemenko
Ekon

•

Kemen

untuk menyampaikan data ke

PPN/

Pusat Data agar dapat mendorong

Bappenas

terciptanya pusat data dan sistem
informasi nasional yang dapat
diakses oleh semua pelaku
ekonomi industri halal.
Menyusun regulasi terkait

•

keamanan dan tata kelola atas
data digital ekonomi syariah

Ekon
•

Indonesia
3.

Kemenko
Kemenko
minfo

ANGGARAN
Mengalokasikan anggaran

•

Kemenkeu

pendirian pusat data dan
pengelolaan pusat data ekonomi
syariah di Kementerian / Lembaga
yang memiliki fungsi
berkesesuaian termasuk
diantaranya namun tidak terbatas
pada:
•

Menyusun struktur organisasi
pelaksana pengumpulan dan
pengolahan data yang
meliputi identifikasi
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stakeholder terkait beserta
tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya dalam tata kelola
pusat data ekonomi syariah.
•

Menyusun rencana aksi untuk
masing-masing stakeholder
yang meliputi perencanaan,
anggaran dan timeline.

4.

INSENTIF FISKAL / NON-FISKAL
Mendorong penyelenggaraan

•

award program untuk pelaku
ekonomi syariah yang mendukung

Kemenko
minfo

•

Kemen

secara kuat dan nyata program

PPN/

Pusat Data Ekonomi Syariah

Bappenas

melalui kegiatan namun tidak

•

BI

•

Kemenko

terbatas pada:
•

Pelaksanaan audisi program
penghargaan pelaku ekonomi
syariah yang mendukung
pusat data

•

Pemberian dana hibah untuk
pemenang.

5.

SOSIALISASI
Mendorong program sosialisasi
kepada stakeholders ekonomi
syariah untuk menyampaikan

Ekon
•

datanya dan memanfaatkan pusat

Kemen
BUMN

data ekonomi syariah melalui

•

BI

aktivitas namun tidak terbatas

•

KADIN

pada:

•

MUI

•

Penyusunan rencana
kampanye yang ditujukan
kepada masyarakat umum
sesuai dengan aspek-aspek
pusat data ekonomi syariah

•

Pelaksanaan kampanye
pemanfaatan pusat data
ekonomi syariah
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6.

PEMBINAAN
Mendorong adanya Rating

•

Tahunan Usaha Syariah Indonesia
yang dibentuk dan dikeluarkan

Kemenko
Ekon

•

Kemen

oleh Pusat Data Ekonomi Syariah

PPN/

yang meliputi kegiatan namun

Bappenas

tidak terbatas pada:
•

Pembentukan tim rating usaha

•

BI

•

KADIN

•

Kemenko

syariah Indonesia
•

Penyusunan standar dalam
melakukan rating usaha
syariah Indonesia

•

Pelaksanaan seleksi kepada
pelaku usaha syariah

7.

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR
Mendorong pembangunan
infrastruktur hardware digital dan
sistem aplikasi pusat data
ekonomi syariah oleh

Ekon
•

Kemenko
minfo

Kementerian/Lembaga yang
memiliki fungsi berkesesuaian
yang meliputi namun tidak
terbatas pada:
•

Perancangan proses
pengolahan data untuk
masing-masing stakeholders
yang meliputi perencanaan,
proses pengumpulan data,
validasi data, pengolahan data
dan diseminasi atau pelaporan
data.

•

Perancangan desain sistem
teknologi informasi beserta
infrastruktur pendukung dan
integrasi sistem untuk masingmasing stakeholders terkait.
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7.1. Latar Belakang
Sebagai prasyarat terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri
halal dunia, ketersediaan infrastruktur pendukung ekosistem syariah yang baik, integratif
dan efisien sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini merupakan sistem yang dapat
menyambungkan

rantai

pilar

ekonomi

syariah

dan

industri

halal,

terutama

dalam

menghubungkan seluruh komponen inti dan pendukung dari hulu hingga hilir. Program
pengembangan infrastruktur pendukung ini mencakup empat pilar utama, yakni Pengembangan
Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah, Regulasi Ekonomi Syariah, Sumber Daya Manusia (SDM)
Ekonomi Syariah, serta Riset dan Inovasi (Research and Development/R&D) Ekonomi Syariah.

Kondisi Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia
Rendahnya tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional disebabkan oleh
terbatasnya jumlah kegiatan literasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta,
sehingga kegiatan literasi belum menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Merujuk pada
Gambar 7.1 dan 7.2, terlihat bahwa penambahan indeks literasi keuangan syariah nasional yang
dipaparkan oleh OJK (2019) selama 3 tahun ke belakang tidak secara signifikan bertambah, yaitu
hanya sebesar 0,8%. Selain itu, data indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah BI (2020) di
tahun 2019 menunjukkan angka yang masih relatif rendah, yaitu 16,3%. Program literasi
ekonomi dan keuangan syariah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta juga belum
memiliki sinergi yang kuat. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia belum memiliki
program literasi yang komprehensif di bawah suatu brand dengan fokus yang lebih terarah
dalam lingkup nasional maupun internasional. Akses informasi yang terbatas dan kemasan
konten yang terlalu formal juga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk
mengetahui dan mempelajari ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini tidak ditunjang dengan
ekosistem pendukung, serta layanan dan produk yang bisa menarik minat masyarakat untuk
menggunakan jasa dan layanan ekonomi dan keuangan syariah.
Gambar 7.1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2019

Sumber: OJK, 2019 (diolah)
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Gambar 7.2 Indeks Literasi Ekonomi Syariah 2019

Sumber: Bank Indonesia, 2020. Literasi Ekonomi Syariah

Kondisi Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di
antaranya adalah kompleksitas permasalahan hukum terkait sektor ekonomi dan
keuangan syariah, yang mencakup (i) ketidakharmonisan dan tumpang tindih regulasi,
serta (ii) gap dan kekosongan hukum. Dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi
dan keuangan syariah, dibutuhkan sebuah ekosistem hukum ekonomi dan keuangan syariah
yang kuat, harmonis, komprehensif, dan berkelanjutan. Ekosistem hukum yang kondusif
diharapkan secara dinamis dapat mendorong proses akselerasi pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah, di mana rencana aksi dapat direalisasikan secara lintas lembaga, seperti
forum harmonisasi peraturan perundang-undangan. Forum harmonisasi regulasi ini dapat
dirancang dalam bentuk kelompok kerja yang akan membahas dan melahirkan inisiatif-inisiatif
peraturan perundang-undangan yang komprehensif, efisien, berkesinambungan, dinamis dan
reaktif terhadap kebutuhan terkini sesuai perkembangan zaman. Sehingga, proses harmonisasi
dapat mempercepat, memperluas, dan memperbesar pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah Indonesia.
Pemanfaatan momentum penguatan regulasi, baik yang diinisiasi oleh pemerintah selaku
eksekutif maupun DPR selaku legislatif, juga perlu dilakukan serta ditunjang dengan
kajian hukum yang mendalam dan komprehensif. Di antara momentum tersebut adalah (i)
program Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, yang merupakan
salah satu program prioritas pemerintah yang telah masuk ke Prolegnas 2020-2024; dan (ii)
program Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah yang juga telah
masuk Prolegnas 2020-2024. Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa
Keuangan ini dimanfaatkan dengan memasukkan inisiatif-inisiatif strategis terkait Jasa Keuangan
Syariah. Sedangkan untuk program RUU Ekonomi Syariah, momentum dapat dimanfaatkan
dengan menindaklanjuti Naskah Akademik RUU Ekonomi Syariah yang sudah disusun pada
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tahun 2019, baik melalui program advokasi, maupun diskusi dan koordinasi dengan tim ahli,
pelaku pasar, pemangku kebijakan, dan masyarakat secara umum. Selain melalui kelompok kerja
harmonisasi regulasi, rekomendasi Omnibus Sektor Jasa Keuangan Syariah dan RUU Ekonomi
Syariah, harmonisasi dan penguatan regulasi juga dilakukan dan didukung dengan kajian hukum
yang mendalam dan komprehensif.

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi dan Keuangan Syariah
Perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan
budaya memengaruhi sistem pendidikan dan dunia kerja, termasuk di sektor ekonomi
dan keuangan syariah. Secara umum, pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan
tersendiri bagi bangsa Indonesia. Menurut indeks sumber daya manusia (Human Capital
Index/HCI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018, menyatakan bahwa kualitas
SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, di tahun yang sama,
Business World memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di peringkat
45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dibandingkan dengan dua negara tetangga, yaitu
Singapura dan Malaysia, yang masing-masing berada di peringkat 13 dan 22. Hal ini disebabkan
karena investasi dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan SDM Indonesia
belum optimal dan efektif. Tren perubahan cara bekerja pada masa depan akan jauh berbeda
dibandingkan dengan hari ini. Tren perubahan tersebut meliputi munculnya jenis pekerjaan
baru, tenaga kerja multi generasi dan beragam, pekerjaan yang tidak dibatasi oleh struktur dan
tempat kerja, karir ditentukan oleh pekerja bukan perusahaan, digitalisasi dan otomasi, serta
akses dan pengelolaan data semakin masif.
Pembangunan sumber daya manusia unggul menjadi faktor kunci dalam mengatasi
permasalahan SDM, terutama di sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta menghadapi
perubahan-perubahan yang penuh dengan ketidakpastian. Langkah strategis tersebut
selayaknya diambil dan didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka
akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Adapun langkah strategis
yang perlu diambil di antaranya adalah perbaikan sistem pendidikan terutama penyelarasan
sistem pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dengan kebutuhan industri dan
perkembangan teknologi,

peningkatan penataan kompetensi SDM ekonomi dan keuangan

syariah melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan ekosistem talenta nasional dan global
untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu terus ditumbuhkembangkan pada berbagai
tatanan yang pada akhirnya menghasilkan talenta yang unggul, inovatif, dan kreatif.

Kondisi Riset dan Inovasi Ekonomi Syariah
Indonesia masih banyak bergantung pada impor dalam hal bahan konsumsi dan bahan
baku penolong industri, terutama untuk produk makanan, farmasi, dan komestik. Bahanbahan ini belum bisa dipastikan terkait kehalalan dalam penggunaannya. Salah satu solusi
utama untuk memperkuat rantai nilai (value chain) industri halal dalam rangka meningkatkan
ekspor produk halal adalah dengan menyubstitusi bahan-bahan kritis nonhalal dengan bahan-
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bahan yang sudah jelas kehalalannya (nonkritis) di sepanjang lini produksi. Bahan-bahan
substitusi ini perlu diperoleh dari sumber domestik (lokal), sehingga sesuai dengan tujuan
mengurangi defisit neraca perdagangan. Untuk mendukung program strategis ini, ekosistem
pendukung berupa pusat-pusat riset di Indonesia perlu menghasilkan keluaran riset unggulan di
bidang

sains

halal,

terkait

penemuan

bahan-bahan

substitusi

nonhalal

bersumber

lokal/domestik dan teknologi alat uji kehalalan produk. Perkembangan riset di bidang ini
jumlahnya masih sangat terbatas. Beberapa faktor kendala di antaranya adalah: (i) kurangnya
dukungan pemerintah dalam mendorong pusat-pusat riset untuk melakukan kegiatan riset
bidang sains halal, (ii) kurangnya penyerapan hasil-hasil riset sains halal oleh pelaku industri, (iii)
kapasitas pusat-pusat riset sains halal yang belum bertaraf internasional, dan (iv) kurangnya
pendanaan riset sains halal, baik dari APBN maupun pihak swasta.
Selain itu, kegiatan riset bidang ekonomi syariah di Indonesia masih banyak yang belum
selaras dengan kebutuhan pemangku kebijakan dan pelaku industri. Sektor ekonomi
syariah dalam kegiatan riset ini mencakup tidak hanya keuangan syariah tapi juga sektor
strategis lainnya seperti keuangan mikro syariah, dana sosial syariah (ZISWAF), dan terutama
industri halal serta usaha-usaha syariah terkait inovasi model bisnis, inovasi produk, dan
sebagainya. Penyelarasan riset terapan yang berorientasi pada pengembangan industri dan
pembangunan nasional merupakan fondasi yang sangat penting untuk menghasilkan keluaran
riset yang berdampak secara strategis.
Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil riset sains halal dan inovasi produk halal dapat
dicapai dengan mewujudkan pusat-pusat riset sains halal bertaraf internasional di
Indonesia, yang aktif dalam menghasilkan keluaran-keluaran riset dan inovasi berupa
bahan-bahan substitusi nonhalal serta inovasi produk halal lainnya. Hasil riset bahan-bahan
substitusi ini memiliki kualitas yang minimal sama dengan bahan-bahan konvensional, serta
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan utama para pelaku industri di sepanjang lini produksi, baik
tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, pelaku industri berbasis produksi di
Indonesia (terutama sektor makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik) menggunakan
bahan-bahan nonkritis halal yang bersumber lokal. Bahan-bahan substitusi ini juga dapat
diproduksi dengan target ekspor, sehingga mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal
dunia.

7.2. Tujuan
Tujuan utama pengembangan infrastruktur ekosistem syariah dalam meningkatkan
kapasitas ekonomi dan keuangan syariah adalah sebagai berikut.

7.2.1. Brand Ekonomi Syariah
Tujuan utama dilakukan pembuatan brand ekonomi syariah adalah untuk menyatukan
seluruh program, kegiatan, dan kampanye yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
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swasta agar dilaksanakan lebih terpadu dan bersinergi untuk meningkatkan tingkat
kesadaran masyarakat dan mendorong pemakaian jasa serta layanan ekonomi dan
keuangan syariah.

7.2.2. Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Tujuan utama dilakukannya program literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah
untuk meningkatkan jumlah kegiatan literasi ke seluruh lapisan masyarakat sampai
kepada lapisan terbawah. Selain itu, program ini dilakukan untuk menyediakan informasi
yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Pada akhirnya,
tujuan dari literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah untuk meningkatkan indeks
ekonomi dan keuangan syariah.

7.2.3. Harmonisasi dan Penguatan Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Tujuan utama Harmonisasi dan Penguatan Regulasi Perekonomian Syariah adalah
untuk

membangun

ekosistem

hukum

ekonomi

dan

keuangan

syariah

yang

komprehensif, kuat dan harmonis. Diharapkan dengan ekosistem hukum yang kondusif
dan dinamis ini dapat mendorong dan mempercepat pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah Indonesia.

7.2.4. SDM Unggul di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
Tujuan utama pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi dan keuangan syariah
adalah untuk membentuk dan menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
global. Selain itu, program ini dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), indeks sumber daya manusia (HCI), dan keterserapan tenaga kerja
Indonesia yang kompeten di sektor ekonomi dan keuangan syariah baik di level
nasional maupun internasional.

7.2.5. Riset Sains Halal dan Inovasi Ekonomi Syariah
Tujuan utama program riset sains halal dan inovasi produk halal adalah agar pusatpusat riset di Indonesia dapat menghasilkan hasil-hasil riset halal berupa bahan-bahan
substitusi nonhalal, teknologi alat uji halal yang efisien (rapid halal assessment tools),
maupun inovasi produk-produk halal lainnya. Bahan-bahan substitusi sudah jelas
kehalalannya (nonkritis), dan dapat menggantikan bahan-bahan kritis nonhalal yang
selama ini digunakan sepanjang lini produksi di Indonesia. Bahan-bahan substitusi ini
bersumber

dari

domestik

(lokal)

sehingga

dapat

mengurangi

defisit

neraca

perdagangan.
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Sedangkan tujuan utama riset ekonomi syariah adalah untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas riset akademis dan terapan bidang ekonomi syariah yang mengandung
nilai-nilai utama syariah serta berdampak langsung terhadap pembangunan nasional
dan pengembangan sektor ekonomi syariah. Riset ini menghasilkan kebijakan strategis,
model bisnis, dan produk yang inovatif dan memiliki nilai tambah/dampak yang tinggi.
Sektor-sektor strategis riset mencakup ekonomi syariah, keuangan syariah, keuangan
sosial syariah, industri dan manajemen halal, serta usaha-usaha syariah.
Gambar 7.3 Fokus Pengembangan dan Tujuan Utama Infrastruktur Pendukung Ekonomi
Syariah 2020-2024
Fokus Pengembangan 2020 - 2024

Program
Literasi
Ekonomi dan
Keuangan
Syariah

0
1
Pembangunan
SDM Unggul di
Sektor Ekonomi
dan Keuangan
Syariah

Pendirian
Kelompok Kerja
Harmonisasi dan
Penguatan
Regulasi
Perekonomian
Syariah

Target Capaian Antara / Program
Kerja

0
2
0
3

Peningkatan
kualitas dan
kuantitas riset dan
inovasi sains halal
dan ekonomi
syariah

Brand Ekonomi
Syariah

Peningkatan Literasi Ekonomi
dan Keuangan Syariah
Harmonisasi dan Penguatan
Regulasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah

04

SDM Unggul di Sektor
Ekonomi dan Keuangan
Syariah

05

Riset Sains Halal dan
Ekonomi Syariah

7.3. Deskripsi Program Kerja
Merujuk pada fokus utama pengembangan infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi syariah
dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan keuangan syariah, maka berikut program nasional
Pengembangan Infrastruktur Ekosistem Syariah:

7.3.1. Brand Ekonomi Syariah
Brand ekonomi syariah merupakan suatu program pembuatan logo/
simbol yang merupakan milik negara, serta menjadi bentuk dukungan
atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan
syariah. Dengan memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia
berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dapat

197

menjadi instrumen penting dalam mendongkrak perekonomian nasional.
Dalam

rangka

mempercepat,

memperluas,

serta

memajukan

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sinergi antarkegiatan
yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah perlu diperkuat
melalui suatu brand atau simbol yang menunjukkan bangkitnya ekonomi
dan keuangan syariah pascapandemi. Brand Ekonomi Syariah diharapkan
dapat membentuk persepsi masyarakat untuk dapat memberikan nilai
tambah dan meningkatkan kesadaran (awareness) terkait ekonomi dan
keuangan syariah. Hal-hal terkait ekonomi syariah mudah diingat oleh
masyarakat, di mana mereka menjadi lebih tertarik menggunakan produk
ekonomi dan keuangan syariah.

7.3.2. Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Peningkatan literasi merupakan program yang berfokus untuk
meningkatkan tingkat literasi secara masif terkait peningkatan
pengetahuan

(knowledge),

keterampilan

(skill)

dan

keyakinan

(confidence) mayarakat akan ekonomi dan keuangan syariah. Program
ini bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi secara terintegrasi di
Indonesia. Dengan adanya peningkatan literasi, jumlah pengguna produk
dan layanan ekonomi dan keuangan syariah juga diharapkan akan
meningkat, sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Peningkatan literasi dapat didorong, dilaksanakan, atau dikelola oleh
seluruh K/L anggota KNEKS, serta seluruh pemangku kepentingan terkait
bidang ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup pemerintahan,
sektor swasta, ulama, pakar, dan akademisi.

7.3.3. Harmonisasi dan Penguatan Regulasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah
Program harmonisasi dan penguatan regulasi merupakan program
yang dilaksanakan melalui kelompok kerja dengan beberapa kegiatan
utama mencakup: (i) aktifitas inventarisasi PUU dan DIM (Daftar
Inventarisasi Masalah) yang bersinggungan dengan perekonomian
syariah secara tahunan, (ii) pembahasan analisis gap regulasi, (iii)
pemaparan

draf

inisiatif

PUU

masing-masing

anggota

untuk

mendapatkan validasi, (iv) akomodasi masukan dari pemangku
kepentingan lainnya, serta (v) proses hearing atau jejak pendapat di
masyarakat sebelum pengajuan untuk pengesahan. Dengan terciptanya
forum yang dimaksud dalam bentuk Kelompok Kerja Harmonisasi dan
Penguatan Regulasi Perekonomian Syariah, program ini diharapkan dapat
mendorong

diskusi

dalam

pembentukan

inisiatif-inisiatif

peraturan

perundang-undangan yang mempercepat, memperluas, dan memperbesar
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cakupan perekonomian syariah. Selain itu, kelompok kerja tersebut dapat
menciptakan proses pengembangan Peraturan Perundang-undangan
Ekonomi dan

Keuangan

Syariah

yang komprehensif, efisien

dan

berkesinambungan, serta dinamis dan reaktif terhadap kebutuhan terkini
sesuai perkembangan zaman. Forum Kelompok Kerja Harmonisasi
Regulasi terdiri dari Kementerian/Lembaga, Otoritas dan berbagai
pemangku kepentingan terkait bidang ekonomi dan keuangan syariah,
termasuk Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan
Mahkamah Agung sebagai pembina proses perumusan inisiatif peraturan
perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip syariah dan hukum
pembentukan PUU yang berlaku.
Harmonisasi dan penguatan regulasi juga dilaksanakan dengan
program penyiapan rekomendasi yang memanfaatkan momentum
penguatan regulasi tingkat nasional. Hal ini mencakup penyiapan
rekomendasi sektor keuangan syariah sebagai bagian dari Omnibus
Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan; pengajuan naskah
akademik, diskusi, hearing dan koordinasi dengan para pakar, pelaku pasar
dan pemangku kepentingan terkait sebagai bahan masukan untuk RUU
Ekonomi Syariah; serta program kajian hukum ekonomi dan keuangan
syariah yang mendalam dan komprehensif sebagai bahan rekomendasi
strategis di bidang hukum ekonomi dan keuangan syariah.

7.3.4. SDM Unggul di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pembangunan sumber daya manusia unggul di sektor ekonomi dan
keuangan syariah merupakan salah satu pengarusutamaan strategi
pembangunan bangsa Indonesia ke depan dalam mencapai Visi
Indonesia 2024. Urgensi pembangunan SDM di seluruh sektor industri tak
terkecuali di sektor ekonomi dan keuangan syariah menjadi faktor kunci
dalam mengakselerasi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Hal
tersebut terus diupayakan dalam rangka memenangkan persaingan global
yang semakin ketat dan penuh dengan ketidakpastian. Langkah strategis
pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi dan keuangan syariah
bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan SDM yang berkualitas dan
berdaya saing global. Penguatan SDM di bidang ekonomi dan keuangan
syariah menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan
peningkatan produktivitas kerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah
yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kenaikan angka
pertumbuhan ekonomi nasional. Program kerja pembangunan SDM
unggul di sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah pengembangan
SDM

yang

berorientasi

perkembangan

teknologi.

sesuai

dengan

Fokus

utama

kebutuhan
dari

industri

program

ini

dan

adalah
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peningkatan kualitas dan daya saing SDM di sektor ekonomi dan
keuangan syariah baik di level nasional maupun internasional. Terdapat
beberapa aktivitas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program ini.
Pertama, penyelarasan sistem pendidikan di bidang ekonomi dan
keuangan syariah dengan kebutuhan industri dan perkembangan
teknologi. Kedua, penataan kompetensi SDM di sektor ekonomi dan
keuangan syariah melalui pelatihan dan sertifikasi. Ketiga, pengembangan
ekosistem talenta nasional dan global untuk sektor ekonomi dan
keuangan syariah.

7.3.5. Riset Sains Halal dan Inovasi Ekonomi Syariah
Program kerja riset sains halal dan inovasi produk halal adalah
pengembangan riset unggulan produk halal yang berorientasi pada
kebutuhan industri, baik lingkup nasional maupun internasional.
Perkembangan riset sains halal di dunia difokuskan dalam dua (2) area
utama. Pertama adalah pengembangan bahan-bahan mentah serta bahan
tambahan (untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik) yang
terjamin kehalalannya dari sumber lokal. Kedua adalah pengembangan
metode autentikasi kehalalan produk (untuk produk pangan, obat-obatan,
dan kosmetik) yang cepat dan ampuh. Termasuk pengembangan metodemetode baru yang lebih sensitif dan bisa diandalkan untuk menganalisis
komponen tidak halal. Fokus utama dari program ini adalah riset sains
halal di bidang bahan-bahan substitusi nonhalal bersumber lokal
(nonimpor), teknologi alat uji halal yang efisien, serta inovasi-inovasi
produk halal lainnya. Terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan
dalam pelaksanaan program ini. Pertama, pengembangan dan penguatan
kapabilitas pusat-pusat riset sains halal hingga bertaraf internasional.
Kedua, pengembangan skema pendanaan untuk kegiatan riset sains halal,
yang bersumber dari APBN, partisipasi swasta/pelaku industri dalam
kegiatan

R&D

sains

halal,

maupun

pembentukan

halal

research

endowment fund. Ketiga, link and match antara pusat riset sains halal dan
pelaku industri perlu diperkuat, di mana hasil-hasil riset sains halal terkait
bahan-bahan substitusi non-halal bersumber lokal (nonimpor) dapat
diserap dan digunakan oleh para pelaku industri, baik tingkat nasional
maupun internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas hasil riset di bidang sains halal (bahan-bahan substitusi nonhalal bersumber lokal dan alat/teknologi halal rapid assessment), serta
menguatkan link and match antara riset sains halal dengan pelaku industri
guna mempercepat pengembangan industri halal dalam negeri.
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Program riset dan inovasi ekonomi syariah adalah pengembangan
kegiatan riset bidang ekonomi syariah yang dapat menghasilkan
kebijakan strategis, model bisnis, dan produk yang mengandung
nilai-nilai utama syariah, serta tetap inovatif dan memiliki nilai
tambah/dampak yang tinggi. Kegiatan riset juga perlu selaras dengan
prioritas pembangunan nasional, kebutuhan pemangku kebijakan dan
pelaku industri.

Sektor riset strategis mencakup ekonomi syariah,

keuangan syariah, keuangan sosial syariah, industri halal, dan usaha-usaha
syariah. Tema-tema strategis perlu mendorong diimplementasikannya
nilai-nilai utama syariah dalam ranah pembuat kebijakan serta pelaku
usaha/industri. Penyelarasan tema-tema riset strategis antara kegiatan
penelitian dengan prioritas riset nasional dan kebutuhan pemangku
kepentingan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan dampak
keluaran riset terhadap pengembangan sektor ekonomi syariah serta
pembangunan nasional. Selain itu, penguatan spesialisasi peneliti-peneliti
dan pusat-pusat riset bidang ekonomi syariah juga sangat diperlukan
untuk

meningkatkan

kualitas

dari

keluaran

riset

hingga

bertaraf

internasional.

7.4. Rencana Aksi (Bentuk Dukungan, Timeline & Pemangku
Kepentingan)
Pelaksanaan rencana kerja program nasional pengembangan infrastruktur pendukung
ekosistem ekonomi syariah, dituangkan dengan pelaksanaan aksi utama, timeline, dan
penjelasan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut.

7.4.1. Brand Ekonomi Syariah
Program Brand Ekonomi Syariah berfokus pada pembuatan suatu logo/simbol milik
negara untuk menyatukan seluruh program, kegiatan, dan kampanye yang dilaksanakan
oleh pemerintah dan swasta, sehingga kegiatan ekonomi syariah dapat dilaksanakan lebih
terpadu dan bersinergi antarpemangku kepentingan terkait. Capaian utama adalah
meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat secara terintegrasi, serta mendorong pemakaian
jasa dan layanan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini sangat penting dikarenakan selama ini
banyak pihak yang berupaya untuk melaksanakan kegiatan untuk memajukan ekonomi dan
keuangan syariah, namun kegiatan tersebut bersifat parsial dan tidak menjadi suatu kegiatan
yang terintegrasi dengan baik. Aksi fokus pada kegiatan branding dalam mempromosikan
ekonomi syariah adalah (i) membentuk persepsi masyarakat terkait nilai tambah yang
ditawarkan oleh produk maupun sistem ekonomi syariah, dan (ii) meningkatkan kesadaran
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(awareness) terkait ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan utama dari program ini berupa
koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menggunakan satu brand ekonomi syariah secara
strategis dan terintegrasi.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Melakukan koordinasi dan kerja

• BI

sama dalam pembuatan Brand
Ekonomi Syariah melalui
mekanisme sayembara. Adapun
rencana aksinya adalah:
•

Penyusunan konsep
Brand Ekonomi Syariah

•

Pelaksanaan sayembara
pembuatan Brand
Ekonomi Syariah

•

Penentuan pemenang
sayembara

•

Pelaksanaan launching
saat ISEF

Melakukan koordinasi dan kerja

• Kemenkeu

sama untuk sosialisasi Brand

• Kemen

Ekonomi Syariah. Adapun
rencana aksinya adalah:
•

Penyusunan strategi

KUKM
• BI
• OJK

sosialisasi Brand
Ekonomi Syariah
•

Penetapan media
sosialisasi

Aktivitas di atas melibatkan
seluruh K/L dan pemangku
kepentingan terkait
Melakukan koordinasi dan kerja

• Kemenkeu

sama untuk mengadakan event

• BI

ekonomi dan keuangan syariah

• OJK

untuk memperkenalkan Brand

• Kemen

Ekonomi Syariah. Adapun
rencana aksinya adalah:

KUKM
• Kemendag
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•

Menetapkan event atau

• MUI

kegiatan yang akan
diikuti
•

Menetapkan strategi
dan media untuk
memperkenalkan
ekonomi dan keuangan
syariah

•

Pelaksanaan event

•

Evaluasi efektivitas
pelaksanaan event

Melakukan koordinasi dan kerja

• Kemenag

sama untuk memastikan

• Kemenperin

penggunaan Brand Ekonomi

• BI

Syariah pada setiap kegiatan,

• Kemendag

produk, dan program terkait

• Kemen

ekonomi dan keuangan syariah.
Adapun rencana aksinya adalah:
•

KUKM
• OJK

Menentukan kegiatan,
produk, dan program
yang wajib
menggunakan logo
Brand Ekonomi Syariah

•

Implementasi
penggunaan logo Brand
Ekonomi Syariah pada
kegiatan, produk dan
program yang telah
ditentukan

•

Evaluasi penggunaan
logo Brand Ekonomi
Syariah pada kegiatan,
produk dan program
yang telah ditentukan

Membuat Indeks Awareness

• Kemenperin

Brand Ekonomi Syariah. Adapun

• BI

rencana aksinya adalah:

• Kemendag

• Melakukan koordinasi dan
kerja sama untuk

• Kemen
BUMN

menentukan mekanisme
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pengukuran tingkat
awareness Brand Ekonomi
Syariah

• Kemen
KUKM
• OJK

• Melakukan pengukuran
tingkat awareness Brand
Ekonomi Syariah kepada
stakeholder dan masyarakat
2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong pembina sektor

• BI

untuk menerbitkan peraturan

• OJK

pelaksanaan penggunaan Brand

• Kemenkeu

Ekonomi Syariah pada produk

• Kemenparekr

dan kegiatan yang berkaitan

af

dengan ekonomi dan keuangan
syariah (contoh: perbankan,
produk halal, daerah wisata, dll)
3.

ANGGARAN
Teralokasinya anggaran untuk

• BI

pembuatan Brand Ekonomi
Syariah
Mendorong penggunaan
sebagian anggaran dari K/L
untuk:
•

• Kemen
KUKM
• Kemenperin

Keperluan sosialisasi

• BI

Brand Ekonomi Syariah

• Kemendag

(contoh: media

• OJK

komunikasi, dll)
•

Keperluan event
sosialisasi

4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Mendorong pembina sektor

• Kemenperin

untuk dapat memberikan

• Kemendag

kemudahan dalam pengurusan

• Kemen

perizinan terkait dengan

KUKM

bidangnya kepada pemangku

• OJK

kepentingan yang

• Kadin
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menggunakan logo Brand
Ekonomi Syariah dapat
diberikan
5.

SOSIALISASI
Mengajak seluruh K/L untuk

• BI

bersama-sama

• Kemendag

mensosialisasikan Brand

• Kemen

Ekonomi Syariah. Adapun
rencana aksinya adalah:
•

Pelaksanaan sosialisasi

KUKM
• OJK
• Kadin

kepada masing-masing
pemangku kepentingan
•

Evaluasi efektivitas dari
sosialisasi

6.

PEMBINAAN
Melakukan pembinaan dengan

• BI

cara:

• Kemendag

•

Pelatihan kepada
pemangku kepentingan

• Kemen
KUKM

terkait dengan

• OJK

implementasi

• Kadin

penggunaan Brand
Ekonomi Syariah
•

Penetapan Liaison
Officer yang akan
bertanggung jawab di
masing-masing K/L
terkait

7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Mendorong pembuatan website

• BI

& media sosial khusus untuk
Brand Ekonomi Syariah
Menggunakan media

• BI

komunikasi berbasis teknologi

• Kemenkeu

masing-masing K/L untuk

• Kemen PPN /

sosialisasi, publikasi, dan

Bappenas
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perhitungan indeks awareness

• OJK

Brand Ekonomi Syariah

7.4.2. Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah pengetahuan mendasar mengenai prinsipprinsip ekonomi dan keuangan menurut aturan Islam. Peningkatan literasi baik segi
kualitas maupun kuantitas merupakan metode utama untuk dapat meningkatkan
pemahaman di berbagai lapisan masyarakat terkait konsep ekonomi dan keuangan
syariah. Kegiatan ini

akan dilaksanakan mulai dari penyusunan konsep literasi terintegrasi,

penyusunan materi yang sederhana dan mudah dipahami, sampai kepada penentuan media dan
kanal yang akan dipergunakan. Selain itu pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang
berperan aktif untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah juga sangat penting untuk
dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan stimulus kepada berbagai pihak untuk berlombalomba memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan strategis lainnya adalah
keikutsertaan dalam berbagai event ekonomi syariah nasional dan internasional di mana
perhatian masyarakat tertuju pada event tersebut. Hal ini merupakan kampanye yang efektif
untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Melakukan koordinasi dan

• Kemenko Ekon

kerja sama dengan K/L untuk

• Kemenag

membuat program-program

• Kemenparekraf

literasi dan promosi ekonomi

• BI

dan keuangan syariah.

• OJK

Adapun aktivitasnya adalah:
•

Pelaksanaan Webinar
Series selama masa
pandemi

•

Publikasi media
elektronik (website, IG,
FB, Twitter Youtube,
dll)

•

Liputan edisi khusus di
media cetak
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Melakukan aktivitas

• Kemenko Ekon

mencakup:

• Kemenko PMK

•

Melakukan koordinasi

• Kemenko

dan kerja sama dalam

Marves

rangka penyusunan
rencana dan
pelaksanaan event

• Kemen PPN/
Bappenas
• BI

ekonomi syariah
berskala nasional
•

Pemberian
penghargaan kepada
Kepala Daerah dan
Tokoh Nasional
penggerak Ekonomi
Syariah

•

Pembuatan KNEKS TV

Partisipasi dalam kegiatan

• Kemenko Ekon

ekonomi dan keuangan

• Kemenko

syariah berskala internasional
di luar negeri
•

Marves
• Kemenkeu

Menyusun rencana,

• BI

tema dan persiapan

• Kadin

operasional untuk
keikutsertaan pada
event internasional di
luar negeri
•

Implementasi
keikutsertaan pada
event internasional di
luar negeri

Meningkatkan pelaksanaan

• Kemenko Ekon

event ekonomi dan keuangan

• Kemenko

syariah internasional di
Indonesia
•

Marves
• Kemenkeu

Koordinasi dan kerja

• BI

sama untuk

• Kadin

menetapkan jenis,
tema dan teknis
pelaksanaan event
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•

Mengoptimalkan dan
mengintegrasikan
event Ekonomi dan
Keuangan Syariah
Internasional di
Indonesia dengan ISEF
& HIS

Melakukan koordinasi dan

• Kemenko Ekon

kerja sama dalam menentukan

• Kemen PPN/

mekanisme dan pengukuran

2.

Bappenas

Indeks Literasi dan Inklusi

• Kemenkeu

Ekonomi dan Keuangan

• OJK

Syariah secara terintegrasi

• BI

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong dikeluarkannya
Instruksi Presiden (Inpres)

• Kemen PPN/
Bappenas

untuk Gerakan Literasi

• Kemenkeu

Ekonomi Syariah Nasional

• OJK

sehingga dapat dijalankan

• BI

secara masif dan terintegrasi

3.

Mendorong dikeluarkannya

• Kemenko Ekon

Peraturan Menteri tentang

• Kemenko PMK

penghargaan ekonomi dan

• Kemenko

keuangan syariah kepada

Marves

kepala daerah, tokoh dan

• Bappenas

industri

• Kemenkeu

ANGGARAN
• Mendorong sebagian

• Kemenperin

alokasi anggaran K/L untuk

• Kemendag

keperluan keikutsertaan

• Kemen KUKM

pada event ekonomi syariah

• Kemenparekraf

internasional

• BI

• Mendorong alokasi
sebagian anggaran untuk
pelaksanaan penghargaan
ekonomi syariah
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• Mendorong alokasi
sebagian anggaran untuk
pelaksanaan pengukuran
indeks literasi ekonomi dan
keuangan syariah
4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Penghargaan dari presiden

• Kemenko Ekon

Republik Indonesia kepada

• Kemenko PMK

penerima penghargaan

• Kemenko

ekonomi dan keuangan

Marves

syariah.

• BI
• OJK

5.

SOSIALISASI
Melakukan aktivitas

• Kemenko Ekon

mencakup:

• Kemenko PMK

• Pelaksanaan sosialisasi

• Kemenko

literasi oleh seluruh

Marves

pihak terkait
• Sosialisasi penghargaan

• BI
• OJK

ekonomi syariah
• Sosialisasi pengukuran
Indeks Lliterasi
Ekonomi dan Keuangan
Syariah
6.

PEMBINAAN
Melakukan aktivitas

• Kemenko Ekon

mencakup:

• Kemenko PMK

•

Pendampingan dan
mentoring kepada

• Kemenko
Marves

kepala daerah dan

• BI

industri terkait

• OJK

penghargaan ekonomi
syariah
•

Pembuatan checklist
kriteria pemenang
penghargaan ekonomi
syariah
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7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Menggunakan media

• Kemenko Ekon

komunikasi berbasis teknologi

• Kemenko PMK

di masing-masing K/L untuk

• Kemenko

sosialisasi, publikasi, dan

Marves

perhitungan indeks

• BI
• OJK

7.4.3. Harmonisasi dan Penguatan Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program

harmonisasi

dan

penguatan

regulasi

dilakukan

secara

simultan

dan

berkelanjutan melalui beberapa program turunan yang berfokus pada kelompok kerja
untuk kajian harmonisasi, penyiapan rekomendasi, dan mendorong RUU Ekonomi Syariah.
Capaian strategis dari program ini adalah terwujudnya ekosistem hukum ekonomi dan
keuangan

syariah

yang

harmonis

dan

komprehensif,

guna

mendukung

percepatan

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Beberapa program turunan
mencakup: (i) pembentukan kelompok kerja yang mengkaji harmonisasi peraturan perundangundangan; (ii) penyiapan rekomendasi sektor jasa keuangan syariah untuk disertakan sebagai
bagian dari Omnibus Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan; serta (iii) mendorong
RUU Ekonomi Syariah dengan pengajuan naskah akademik beserta masukan dan rekomendasi
dari pakar, pelaku pasar dan pemangku kebijakan di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Kajian hukum ekonomi dan keuangan syariah yang mendalam dan komprehensif guna
mengurai kompleksitas masalah hukum ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, seperti tidak
harmonisnya regulasi serta gap dan kekosongan hukum sebagai bahan masukan penguatan
regulasi dan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan di sektor ekonomi dan keuangan
syariah.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Membentuk kelompok kerja
yang mengkaji harmonisasi

• Semua Anggota
KNEKS

Peraturan Perundang-

• Kemenkumham

Undangan Ekonomi dan

• MA

Keuangan Syariah. Adapun
aktivitasnya meliputi:
•

Inventarisasi PUU
eksisting yang
bersinggungan dengan
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ekonomi syariah di
seluruh K/L
•

Penyusunan dan
pembahasan rancangan
inisiatif PUU maupun
alternatif yang
manfaatnya dapat
dirasakan secara luas

•

Finalisasi draf sebagai
rekomendasi kebijakan
strategis

Menyiapkan rekomendasi

• Kemenkeu

sektor jasa keuangan syariah

• OJK

sebagai bagian dari Omnibus

• BI

Penguatan dan

• LPS

Pengembangan Sektor

• MUI

Keuangan. Aktivitasnya
mencakup dan tidak terbatas
pada:
•

Pelaksanaan diskusi,
koordinasi, FGD, dan
hearing dengan pakar
hukum praktisi serta
stakeholder terkait

•

Penyempurnaan draf
rekomendasi berdasarkan
masukan dari forum
diskusi tersebut

Mendorong RUU Ekonomi

• Kemenkumham

Syariah yang sudah masuk

• DPR

Prolegnas 2020-2024.
Aktivitasnya meliputi dan
tidak terbatas pada:
•

Pembahasan, diskusi, dan
koordinasi terkait Naskah
Akademik dan draf RUU
dengan praktisi, pakar
hukum, DPR RI, serta K/L
terkait
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•

Melakukan analisa
Regulatory Impact
Assesment (RIA)

•

Melakukan advokasi
bersama tim ahli,
stakeholder, masyarakat

Melakukan kajian hukum

•

Kemenkeu

ekonomi dan keuangan

•

MUI

syariah yang terkait dengan

•

OJK

tema:

•

BI

Pemetaan dan rancangan

•

LPS

hukum ekonomi dan

•

Kemenperin

keuangan syariah

•

Kemenkumham

Standar akad/kontrak

•

MA

•

•

keuangan syariah
•

Jaminan pada transaksi
keuangan syariah

•

Penyelesaian sengketa
syariah

•

Standarisasi halal dan
rekomendasi klausul kerja
sama perdagangan
internasional

Kegiatan Kajian meliputi
beberapa aktivitas namun
tidak terbatas pada:
•

Pengumpulan dan
pemetaan DIM dari setiap
sektor ekonomi dan
keuangan syariah

•

Pelaksanaan diskusi,
koordinasi, FGD, hearing
dengan pakar hukum dan
praktisi di sektor ekonomi
dan keuangan syariah

•

Penyempurnaan hasil
kajian dan penyiapan draf
rekomendasi strategis
berdasarkan hasil kajian
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2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong lahirnya
Peraturan Perundang-

• Semua Anggota
KNEKS

Undangan Ekonomi dan

• Kemenkumham

Keuangan Syariah yang telah

• MA

diharmonisasi dan disusun
dengan komprehensif
Mendorong tersusunnya dan

• Kemenkumham

disahkannya Undan-undang

• DPR

Ekonomi dan Keuangan
Syariah
Mendorong tersusunnya dan

• Kemenkeu

diterbitkannya Regulasi

• OJK

Sektor Jasa Keuangan Syariah

• BI

sebagai bagian dari Omnibus

• LPS

Penguatan dan

• MUI

Pengembangan Sektor
Keuangan Syariah
3.

ANGGARAN
Mendorong dialokasikannya
anggaran untuk

• Semua Anggota
KNEKS

Insentif/honor anggota

• Kemenkumham

kelompok kerja yang

• DPR

mengkaji Harmonisasi

• MA

Regulasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah
Mendorong dialokasikannya
anggaran untuk pelaksanaan
aktivitas FGD dan hearing
dengan pakar, pelaku pasar,
dan pemangku kebijakan
Mendorong dialokasikannya
honor narasumber dan jasa
konsultan sebagai penunjang
penyusunan rekomendasi
strategis
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Mendorong dialokasikannya
anggaran untuk keperluan
Sosialisasi dan Publikasi hasil
rekomendasi, kajian, dan
regulasi yang telah disusun
dan disahkan
4.

SOSIALISASI
Diseminasi hasil kajian,
rekomendasi strategis, serta

• Semua Anggota
KNEKS

RUU dengan melakukan

• Kemenkumham

hearing, publikasi, dan

• DPR

sosialisasi dengan pelaku

• MA

pasar, pemangku kebijakan,
dan stakeholder terkait.
Melakukan publikasi dan
sosialisasi rekomendasi yang
telah disahkan kepada
praktisi, pelaku pasar dan
industri, pemangku kebijakan,
stakeholder terkait, dan
masyarakat umum
5.

PEMBINAAN
Mendorong dilakukannya
monitoring dan evaluasi

• Semua Anggota
KNEKS

pelaksanaan program.

• Kemenkumham

Aktivitas yang dilakukan

• DPR

mencakup:

• MA

•

Rapat diskusi pelaksanaan
program secara periodik

•

Laporan Status Kemajuan
Program secara periodik

•

Laporan Tahunan terkait
status program pada akhir
tahun: kendala, observasi,
dan evaluasi pelaksanaan
program serta target
program tahun berikutnya
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Evaluasi penerapan hasil
rekomendasi atau output
program

7.4.4. SDM Unggul di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pembangunan sumber daya manusia unggul di sektor ekonomi dan keuangan syariah
dengan peta jalan yang jelas dan terukur serta dilakukan secara masif sangat diperlukan
dalam menjawab tantangan pembangunan nasional dan memastikan kontribusinya
terhadap pencapaian Visi Ekonomi Syariah Indonesia 2024. Hal tersebut sangat selaras
dengan pembangunan Indonesia 2020-2024 yang ditujukan kepada pembentukan sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan mutu SDM di sektor ekonomi dan
keuangan syariah bertujuan untuk membantu kemajuan Indonesia agar lebih cepat dan tepat
sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan SDM unggul di sektor
ekonomi dan keuangan syariah diarahkan pada perbaikan sistem pendidikan baik internal
maupun eksternal secara komprehensif agar mampu bersaing menghadapi perubahan zaman.
Penguatan tata kelola SDM yang baik dan peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan
kerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah juga diperlukan untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan
demikian, komitmen dan sinergi seluruh K/L, pemerintah daerah, pelaku industri, serta
dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam mendorong
percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

No.
1.

Aksi Utama

Tahun

Pemangku

2020 2021 2022 2023 2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Memasukkan kegiatan prioritas

• Kemen PPN/

pembangunan SDM unggul di

Bappenas

sektor ekonomi dan keuangan

• Kemendikbud

syariah dalam RKP sehingga

• Kemenag

menjadi komitmen dan sinergi

• Kemnaker

antar K/L, institusi pendidikan,
lembaga sertifikasi profesi, serta
lembaga pendidikan dan
pelatihan dalam meningkatkan
SDM berkualitas dan berdaya
saing melalui beberapa aktivitas
berikut namun tidak terbatas
pada:
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•

Penyusunan pokokpokok pembangunan
SDM unggul di sektor
ekonomi dan keuangan
syariah

•

Penetapan sasaran,
indikator, dan target
capaian pembangunan
SDM Unggul di sektor
ekonomi dan keuangan
syariah

Melakukan penyusunan

• Kemen PPN/

Roadmap Pembangunan SDM

Bappenas

Unggul di Sektor Ekonomi dan

• Kemendikbud

Keuangan Syariah sebagai

• Kemenag

pedoman, strategi, dan rujukan

• Kemnaker

utama bagi berbagai pemangku

• Kemenkeu

kepentingan dalam

• BI

meningkatkan SDM berkualitas

• OJK

dan berdaya saing. Beberapa
aktivitas utama mencakup
namun tidak terbatas pada:
•

Penyelarasan kurikulum
ekonomi dan keuangan
syariah dengan Kebijakan
Kampus Merdeka:
Merdeka Belajar

•

Penyisipan keilmuan
ekonomi dan keuangan
syariah dalam standar
kompetensi dan
kompetensi dasar
ekonomi pada kurikulum
pendidikan menengah

•

Dukungan pendanaan
(beasiswa) pada jenjang
pendidikan S1, S2 dan S3
di bidang ekonomi dan
keuangan syariah

•

Penyusunan materi
edukasi dan literasi
216

ekonomi dan keuangan
syariah
•

Penyusunan skema
sertifikasi kompetensi
dalam mendukung
kebutuhan sektor
ekonomi dan keuangan
syariah

2.

REGULASI & TATA KELOLA
Melakukan penyusunan

• Kemendikbud

peraturan yang menjadi dasar
hukum penetapan keilmuan
ekonomi syariah dalam standar
kompetensi dan kompetensi
dasar ekonomi pada kurikulum
pendidikan menengah
Melakukan penyusunan

• Kemnaker

peraturan yang menjadi dasar
hukum penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
(SKKNI) dalam mendukung
kebutuhan sektor ekonomi dan
keuangan syariah
3.

ANGGARAN
Mendorong pengalokasian

• Semua

APBN/APBD sebagai wujud

Anggota

kebijakan pemerintah yang

KNEKS

diperlukan untuk mendukung

• Kemendikbud

percepatan pembangunan SDM

• Kemenag

unggul di sektor ekonomi dan
keuangan syariah. Alokasi
APBN/APBD diperlukan, namun
tidak terbatas pada:
•

Anggaran untuk institusi
pendidikan (pendidikan
tinggi, menengah, dan
dasar) yang menawarkan
pendidikan ekonomi dan
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keuangan syariah
•

Pembentukan dana abadi
berupa beasiswa untuk
pendidikan tinggi di
bidang ekonomi dan
keuangan syariah. Target
jangka panjang program
ini adalah pengumpulan
dana abadi bersumber
dari pemerintah, industri,
dan institusi lainnya
(NGO, lembaga
pengelola dana sosial
syariah, dan sebagainya)

4.

INSENTIF FISKAL/NON-FISKAL
Mendorong pengalokasian

• Kemenkeu

insentif pajak badan bagi

• Kemendikbud

institusi ataupun industri yang

• Kemenag

memberikan dukungan
pendanaan/beasiswa untuk
pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah
5.

SOSIALISASI
Diseminasi roadmap, regulasi,

• Semua

dan skema insentif terkait

Anggota

pembangunan SDM unggul di

KNEKS

sektor ekonomi dan keuangan

• Kemendikbud

syariah (melalui seminar, forum

• Kemnaker

khusus, dsb)

• Perguruan
Tinggi

Melakukan sosialisasi kurikulum

• Kemendikbud

ekonomi dan keuangan syariah

• Kemenag

yang selaras dengan Kebijakan

• Perguruan

Kampus Merdeka; Merdeka

Tinggi

Belajar. Dilakukani kepada
seluruh perguruan tinggi yang
memiliki program studi ekonomi
dan keuangan syariah
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Koordinasi dana beasiswa di

• Kemendikbud

dalam maupun luar negeri untuk

• Kemenag

pendidikan tinggi di bidang

• Kemenkeu

ekonomi dan keuangan syariah
melalui fasilitasi berikut namun
tidak terbatas pada:
•

Pertukaran informasi dan
data mengenai
persyaratan dana
beasiswa di dalam
maupun luar negeri
untuk pendidikan tinggi
di bidang ekonomi dan
keuangan syariah

Melakukan kegiatan sosialisasi

• BNSP

skema sertifikasi kompetensi

• LSP

dalam mendukung kebutuhan

• Lemdiklat

sektor ekonomi dan keuangan

• Perguruan

syariah. Sosialisasi ini dilakukan

Tinggi

kepada asosiasi profesi, asosiasi
industri, lembaga sertifikasi
profesi, serta lembaga
pendidikan dan pelatihan.
6.

PEMBINAAN
Dibentuknya sistem pembinaan

• Kemendikbud

dan pengawasan berkala

• Kemenag

kepada institusi pendidikan

• Kemnaker

(pendidikan tinggi, menengah

• LSP

dan dasar), lembaga sertifikasi

• Lemdiklat

profesi, serta lembaga

• Perguruan

pendidikan dan pelatihan di

Tinggi

bidang ekonomi dan keuangan
syariah melalui aktivitas berikut
namun tidak terbatas pada:
•

Mendorong terbentuknya
kerja sama antara
perguruan tinggi dan
industri di sektor
ekonomi dan keuangan
syariah
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•

Menyediakan forum
bersama antarinstitusi
pendidikan (nasional dan
internasional) untuk
bertukar informasi
permasalahan dan solusi
peningkatan SDM
berkualitas dan berdaya
saing global di sektor
ekonomi dan keuangan
syariah

•

Pembinaan perguruan
tinggi, lembaga sertifikasi
profesi, serta lembaga
pendidikan dan pelatihan
di bidang ekonomi dan
keuangan syariah untuk
menjadi center of
learning in Islamic
Economics and Finance
bertaraf internasional

7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Menyediakan fasilitas dan

• BI

infrastruktur pendukung media

• OJK

edukasi dan literasi ekonomi dan

• Perguruan

keuangan syariah berbasis
teknologi

Tinggi
• Lemdiklat
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7.4.5. Riset Sains Halal dan Inovasi Ekonomi Syariah
Penguatan ekosistem dan fasilitas riset sains halal dan ekonomi syariah diperlukan untuk
mendukung pusat-pusat riset dan para peneliti dalam menghasilkan keluaran riset yang
bernilai tambah tinggi. Di bidang sains halal, hasil keluaran riset dapat dikomersialisasi
menjadi produk-produk halal yang kompetitif dan berdaya saing global, serta
berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru serta mendukung perdagangan dunia.
Di bidang ekonomi syariah, kegiatan riset menghasilkan kebijakan strategis, model bisnis,
dan produk-produk yang mengandung nilai-nilai utama syariah, serta tetap inovatif dan
memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional, kebutuhan pemangku
kebijakan dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi antara K/L,
pelaku industri, dan pusat-pusat riset dalam mengembangkan ekosistem riset sains halal dan
ekonomi syariah guna mendorong pertumbuhan inovasi yang akan berkontribusi dalam
peningkatan perekonomian nasional. Penguatan ekosistem riset sains halal dan ekonomi syariah
difokuskan pada beberapa aksi utama. Pertama adalah penguatan pusat-pusat riset sains halal
dan ekonomi syariah di Indonesia untuk mencapai taraf internasional melalui program
peningkatan kualitas dari fasilitas riset. Kedua adalah meningkatkan penggunaan hasil riset sains
halal dan ekonomi syariah yang berkualitas dan kompetitif oleh pemangku kebijakan dan pelaku
usaha/industri. Ketiga adalah mendorong skema pendanaan riset sains halal dan ekonomi
syariah yang bersumber tidak hanya dari APBN tapi juga mencakup alokasi pendanaan/investasi
riset (R&D) oleh pihak swasta dan NGO.
Untuk bidang riset sains halal, kegiatan riset dan inovasi diutamakan pada hasil riset: (i)
bahan-bahan mentah maupun tambahan yang sudah jelas kehalalannya (nonkritis) bersumber
dari lokal (nonimpor), serta dapat digunakan oleh pelaku industri untuk menyubstitusi bahanbahan kritis nonhalal yang mereka gunakan di sepanjang lini produksi mereka; (ii) teknologi alat
uji/autentikasi kehalalan suatu produk yang lebih sensitif dan efisien dalam menganalisis
komponen nonhalal; dan (iii) inovasi-inovasi produk halal yang dapat mendukung pertumbuhan
industri halal dengan solusi teknologi. Untuk bidang ekonomi syariah, hasil riset difokuskan
padaproduk kebijakan, produk industri, dan produk sosial yang mengandung nilai-nilai utama
syariah serta dapat diterapkan oleh pemangku kebijakan dan pelaku usaha/industri. Sektor
strategis mencakup bidang ekonomi, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, industri dan
manajemen halal, serta usaha-usaha syariah.
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No
1.

Aksi Utama

Tahun
2020

2021

2022

Pemangku
2023

2024

Kepentingan

PERENCANAAN
Memasukkan tema riset bidang

• Kemen

sains halal ke dalam RPJMN,

PPN/

RKP, dan PRN (Prioritas Riset

Bappenas

Nasional) 2020-2024, sehingga

• Kemenristek

menjadi komitmen dan sinergi

• LPPOM MUI

antara K/L dan pusat-pusat riset
(Lembaga Riset, Balitbang K/L,
STP, Universitas, Balitbang
Industri) dalam
mengembangkan riset dan
inovasi produk sains halal.
Beberapa aktivitas utama
mencakup namun tidak terbatas
pada:
•

Penetapan sasaran,
indikator, dan target
capaian terkait kegiatan
riset sains halal

•

Penentuan tema riset
prioritas bidang sains
halal, alokasi sumber
daya, dan penunjukan
pusat-pusat riset sesuai
spesialisasi

Penyusunan Cetak Biru Riset

• Kemenristek

Nasional Bidang Sains Halal

• Kemenkeu

sebagai pedoman, strategi, dan

• BI

rujukan utama bagi berbagai

• Kemenperin

pemangku kepentingan dalam

• Kemendag

pengembangan riset dan inovasi

• Kementan

produk sains halal. Beberapa

• LPPOM MUI

aktivitas utama mencakup
namun tidak terbatas pada:
•

Pemetaan kebutuhan
bahan-bahan substitusi
nonhalal dari pelaku
industri (domestik dan
global)
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•

Pemetaan ketersediaan
dan kelayakan bahanbahan mentah
bersumber dalam negeri
(nonimpor)

•

Pemetaan kapasitas
pusat-pusat riset sains
halal Indonesia (sesuai
spesialisasi), serta
strategi pengembangan
kapasitas pusat riset
hingga bertaraf
internasional

•

Penentuan produk riset,
tahapan R&D, dan
alokasi sumber daya,
berdasarkan skala
prioritas

•

Pengembangan skema
pendanaan riset sains
halal terintegrasi
bersumber dari pelaku
industri, APBN, dan dana
abadi

•

Strategi paten dan
komersialisasi hasil riset
sains halal (tingkat
domestik dan global)

Mendukung penyelarasan tema-

• Semua

tema strategis riset ekonomi

Anggota

syariah sesuai dengan Prioritas

KNEKS

Riset Nasional (PRN) 2020-2024,
kebutuhan pemangku kebijakan,
dan pelaku usaha. Beberapa
aktivitas mencakup:
•

Pemetaan riset ekonomi
syariah dengan Prioritas
Riset Nasional (PRN)
2020-2024

•

Pemetaan kebutuhan
riset bidang ekonomi
223

syariah dari pemangku
kebijakan dan pelaku
usaha
•

Pemetaan spesialisasi
pusat-pusat riset
ekonomi syariah
berdasarkan kapasitas
utama riset

•

Penyusunan dokumen
referensi terkait tematema riset strategis
ekonomi syariah yang
dapat digunakan oleh
peneliti-peneliti maupun
pusat-pusat riset
ekonomi syariah

•

Sektor ekonomi syariah
mencakup keuangan
syariah, keuangan sosial
syariah, industri dan
manajemen halal, serta
usaha-usaha syariah

Menyusun rencana aksi untuk

• Kemenkeu

kegiatan riset strategis yang

• OJK

difokuskan pada:

• BI

•

Diterapkannya nilai-nilai
utama ekonomi syariah
oleh pemangku
kebijakan dan pelaku
usaha/industri

•

Nilai-nilai utama
ekonomi syariah ini
mencakup sistem
ekonomi dan keuangan
berbasis risk sharing dan
sustainability (ESG, SDG)

2.

REGULASI & TATA KELOLA
Mendorong penyusunan

• Kemenperin

regulasi yang dapat mendukung

• Kemen

ekosistem di sisi permintaan dan

BUMN
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penawaran terkait bahan-bahan

• Kementan

substitusi nonhalal bersumber

• Kemendag

lokal (nonimpor). Beberapa

• LPPOM MUI

aktivitas mencakup di antaranya:
•

Penentuan porsi
penggunaan bahanbahan substitusi nonhalal bersumber
lokal/nonimpor oleh
pelaku industri

•

Penentuan suplai bahanbahan mentah dan
tambahan bersumber
lokal sebagai bahan
substitusi nonhalal untuk
pelaku industri

•

Pemetaan kebutuhan
ekspor bahan-bahan
substitusi nonhalal

•

Pembentukan kelompok
kerja harmonisasi sisi
penawaran dan
permintaan bahan-bahan
substitusi nonhalal
berbasis lokal

Mendorong balitbang-balitbang

• Kemenkeu

terkait dalam rangka melakukan

• OJK

kegiatan riset strategis bidang

• BI

ekonomi dan keuangan syariah,
yang difokuskan pada:
•

Diterapkannya nilai-nilai
utama ekonomi syariah
oleh pemangku
kebijakan dan pelaku
usaha/industri

•

Nilai-nilai utama
ekonomi syariah ini
mencakup sistem
ekonomi dan keuangan
berbasis risk sharing dan
sustainability (ESG, SDG)
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3.

ANGGARAN
Mendorong pengalokasian

• Kemenristek

APBN/APBD sebagai wujud

• BI

kebijakan pemerintah yang

• Kemenperin

diperlukan untuk mendukung

• Kementan

pengembangan riset dan inovasi

• Kemenkeu

sains halal, khususnya

• Kemenag

penemuan bahan-bahan
substitusi nonhalal, penemuan
teknologi alat uji/autentikasi
kehalalan produk yang efisien
(rapid assessment tool), dan
inovasi produk halal lainnya.
Alokasi APBN/APBD diperlukan
untuk namun tidak terbatas
pada:
•

Anggaran untuk pusatpusat riset tertentu
(Lembaga Riset,
Balitbang K/L, STP,
Universitas, Balitbang
Swasta) dalam
melakukan riset sains
halal yang berdampak
langsung pada industri.
Anggaran ini merupakan
stimulus awal dalam
pengembangan
ekosistem riset sains
halal seiring
berkembangnya
Indonesia sebagai pusat
halal dunia

•

Fasilitas dan infrastruktur
pendukung riset bertaraf
dunia sehingga hasil
keluaran pusat riset
memiliki nilai tambah
tinggi dan berdaya saing
global

•

Pembentukan dana
abadi berupa Halal
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Research Endowment
Fund sebagai sumber
pendanaan
berkelanjutan untuk
kegiatan riset sains halal.
Target jangka panjang
program ini adalah
pengumpulan dana
abadi bersumber dari
pelaku industri,
pemerintah, NGO, dan
masyarakat (baik dari
dalam dan luar negeri)
Mendorong dialokasikannya

• Kemenkeu

anggaran untuk kegiatan riset

• OJK

yang difokuskan pada:

• BI

•

Diterapkannya nilai-nilai
utama ekonomi syariah
oleh pemangku
kebijakan dan pelaku
usaha/industri

•

Nilai-nilai utama
ekonomi syariah ini
mencakup sistem
ekonomi dan keuangan
berbasis risk sharing dan
sustainability (ESG, SDG)

4.

INSENTIF FISKAL / NONFISKAL
Mendorong diterbitkannya

• Kemenkeu

insentif pada pelaku

• Kemenristek

usaha/industri untuk melakukan

• Kemenperin

kegiatan penelitian dan

• Kemendag

pengembangan (R&D) di bidang

• Kementan

sains halal, terkait riset bahan

• Kemen

substitusi non halal bersumber

BUMN

lokal/non impor
•

Skema insentif R&D
sains halal perlu
diselaraskan dengan
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Peraturan Pemerintah
No. 45 Tahun 2019
•

Insentif difokuskan pada
porsi biaya penelitian
dibandingkan porsi biaya
operasional dan modal

5.

SOSIALISASI
Diseminasi pedoman, regulasi,

• Kemenristek

dan skema insentif terkait
pengembangan riset sains halal
bagi pusat-pusat riset dan
pelaku usaha/industri (melalui
seminar, forum khusus, dsb)
Diseminasi hasil pemetaan riset

• Semua

strategis ekonomi syariah

Anggota

kepada pemangku kepentingan

KNEKS

riset (pusat riset, balitbang, dsb),
terkait tema-tema riset strategis
yang sesuai dengan PRN 20202024 serta kebutuhan
pemangku kebijakan dan pelaku
usaha
Mendorong kegiatan promosi

• Kemenristek

hasil-hasil keluaran riset sains

• BI

halal dan inovasi produk halal

• Kemenperin

kepada pelaku usaha/industri,

• Kemendag

investor, dan pusat-pusat riset.

• Kementan

Promosi dilakukan dengan
cakupan tingkat nasional
maupun internasional (top
technology events, tech expo,
dsb)
Mendukung kegiatan rutin

• Semua

conference riset terapan lingkup

Anggota

nasional dan internasional.

KNEKS

Beberapa aktivitas mencakup:
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•

Conference riset
akademis dan terapan
yang difokuskan pada
diterapkannya nilai-nilai
utama ekonomi syariah
oleh pemangku
kebijakan dan pelaku
usaha. Nilai-nilai utama
ini mencakup sistem
ekonomi syariah berbasis
risk sharing dan
sustainability (ESG, SDG)

•

Conference riset terapan
untuk peneliti-peneliti
akademis maupun
industri yang memiliki
keluaran riset selaras
dengan kebutuhan
pemangku kebijakan dan
pelaku industri

•

Pemberian penghargaan
riset terapan berupa
penghargaan penelitian
terbaik (best paper
awards), peneliti-peneliti
terbaik, dan pusat-pusat
riset terbaik, di sektor
ekonomi syariah yang
memiliki
kontribusi/selaras
dengan prioritas
pembangunan nasional
serta kebutuhan
pemangku kebijakan dan
pelaku usaha

Melakukan koordinasi dana

• Kemenristek

penelitian (research grant) untuk

• Kemenkeu

riset sains halal dan inovasi
produk halal, baik dari dalam
maupun luar negeri melalui
fasilitasi berikut:
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•

Pertukaran informasi dan
data mengenai
persyaratan dana
penelitian/research grant,
tema strategis penelitian,
capaian utama, dan
kapasitas pusat riset

•

Advokasi dan
pengawalan dana
penelitian secara
langsung terhadap
pemberi dana penelitian,
termasuk penyelesaian
masalah

•

Mengadakan kegiatan
call for paper/proposal
dan conferences skala
nasional dan
internasional terkait riset
sains halal

6.

PEMBINAAN
Membentuk sistem pembinaan

• Kemenristek

dan pengawasan berkala kepada

• BI

pusat-pusat riset tertentu dapat

• Kemenperin

dilakukan melalui aktivitas

• Kementan

berikut namun tidak terbatas

• LIPI

pada:

• BPPT

•

Mendorong
terbentuknya kerjasama
antara pusat-pusat riset

• Perguruan
Tinggi
• LPPOM MUI

sains halal dan pelaku
usaha (baik dari sisi
permintaan maupun
penawaran)
•

Menyediakan checklist
daftar fasilitas dan
infrastruktur pendukung
riset (yang memenuhi
taraf internasional) untuk
menjadi acuan bagi
pengelola pusat riset
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sains halal
•

Menyediakan forum
bersama antar pusat riset
sains halal (nasional dan
internasional) untuk
bertukar informasi,
permasalahan, dan solusi
untuk pengembangan
riset dan inovasi produk
sains halal

•

Pembinaan pusat-pusat
riset tertentu menjadi
Halal Science Center
(HSC) bertaraf
internasional

•

Pengembangan
kapasitas penelitipeneliti sains halal
hingga mencapai level
kompetitif dan berdaya
saing global, melalui
program pendampingan
(hands-on mentoring)
secara
berkesinambungan

Membentuk sistem koordinasi,

• Kemenkeu

pembinaan dan pengawasan

• OJK

berkala kepada pusat-pusat

• BI

riset/balitbang-balitbang
tertentu dan para peneliti terkait
kegiatan riset yang difokuskan
pada diterapkannya nilai-nilai
utama ekonomi syariah (risk
sharing, sustainability) oleh
pemangku kebijakan dan pelaku
usaha/industri. Hal ini dapat
dilakukan melalui aktivitas
berikut namun tidak terbatas
pada:
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•

Mendorong
terbentuknya kerjasama
antar pusat riset,
balitbang dan para
peneliti dalam
melakukan kegiatan riset
di bidang risk sharing
dan sustainability

•

Mendorong terjadinya
koordinasi antar K/L
terkait dan pusat
riset/balitbang dalam
rangka melakukan
kegiatan riset tersebut,
serta menerapkan hasil
risetnya dalam ranah
pemangku kebijakan dan
pelaku usaha/industri

Mendukung program

• Kemenristek

peningkatan kapasitas peneliti-

• BI

peneliti ekonomi syariah hingga
mencapai taraf internasional.
Beberapa aktifitas mencakup:
•

Kegiatan research
workshop (bagi penelitipeneliti) yang bersifat
rutin, berkelanjutan,
hands-on mentoring, dan
memiliki capaian
berstandar internasional
Capaian berupa publikasi
ilmiah dan terapan,
maupun paten dan
komersialisasi bertaraf
internasional

•

Penyusunan modulmodul metode penelitian
di bidang ekonomi
syariah dan sains halal
untuk meningkatkan
kapasitas para peneliti
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7.

TEKNOLOGI &
INFRASTRUKTUR
Menyediakan fasilitas dan

• Kemenristek

infrastruktur pendukung riset

• Kemenkeu

sains halal bertaraf internasional

• BI

yang diperuntukkan bagi pusat-

• LIPI

pusat riset sesuai spesialisasi

• BPPT

sains halal

• LPPOM MUI
• Perguruan
Tinggi
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Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup pesat, namun
masih jauh dari potensi yang ada sehingga butuh usaha keras dan kesungguhan dari
berbagai pemangku kepentingan dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru
perekonomian nasional yang dapat mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan
kesejahteraan rakyat serta membantu pengentasan kemiskinan. Dibentuknya Komite
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) diharapkan dapat mempercepat, memperluas
dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat
ketahanan ekonomi nasional. Pelaksanaan tugas KNEKS tersebut dapat terwujud apabila semua
pemangku kepentingan ekonomi syariah termasuk Kementerian dan Lembaga dapat saling
bersinergi dalam mengawal program rencana kerja KNEKS yang sudah dijabarkan diatas.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berupaya mengawal seluruh
komponen inti dan pendukung dalam ekosistem syariah agar semua pihak dan pemangku
kepentingan dapat saling bersinergi dalam pilar pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah dari hulu hingga ke hilir. Program pengembangan sektor industri halal dan sektor bisnis
usaha syariah menjadi prioritas KNEKS dalam rangka menjadikan industri halal menjadikan
Indonesia sebagai pusat industri halal dunia serta mendorong bisnis usaha syariah khususnya
sektor UMKM agar menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Sementara sektor
industri keuangan syariah di Indonesia yang diarahkan pada penguatan kapasitas, tata kelola, dan
infrastruktur industri keuangan syariah; serta penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi
dan keuangan syariah. Tidak dapat dilupakan juga peran penting sektor keuangan sosial syariah
di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial
syariah (zakat, infak, sedekah, wakaf) yang transformatif, mewujudkan pengelolaan institusi
keuangan mikro syariah yang berkelanjutan serta optimalisasi jaringan pesantren untuk
meningkatkan inklusi keuangan syariah. Terakhir, sebagai prasyarat terwujudnya Indonesia
sebagai pusat ekonomi syariah dunia khususnya pada sektor industri halal serta sektor bisnis dan
usaha syariah maka ketersediaan Infrastruktur Ekosistem Syariah yang baik, integratif dan efisien
sangat krusial untuk dikembangkan terutama dalam mensinergikan dan menghubungkan seluruh
komponen inti dan pendukung dari hulu hingga hilir di dalam ekosistem ekonomi syariah. Dimana
fokus pengembangan ekosistem syariah tersebut mencakup Pengembangan Literasi dan Inklusi
Ekonomi Syariah, Penguatan Regulasi Ekonomi Syariah, Penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Ekonomi Syariah yang kompeten dan unggul, serta Peningkatan Riset dan Pengembangan Inovasi
(Research and Innovation Development) Ekonomi Syariah.
Dengan adanya program-program kerja dari KNEKS untuk tahun 2020-2024 dalam
mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia
maka optimisme dan cita cita para pemangku kebijakan serta pemangku kepentingan
ekonomi syariah yaitu Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi pusat
ekonomi syariah terkemuka dunia dapat diwujudkan.
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